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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas berkah dan rahmatNya 
prosiding yang berisi kumpulan makalah yang dihimpun dari Seminar Nasional Kimia 
2017 dengan tema “Sustainable Development dalam Perspektif Riset dan Pendidikan 
Kimia Masa Depan”. Seminar Nasional Kimia 2017 merupakan forum diskusi dan tukar 
informasi antara peneliti, guru, dosen, dan praktisi pendidikan lainnya yang bertujuan 
turut serta memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 
kimia dan pendidikan kimia di Indonesia.  

 Prosiding ini  memuat makalah utama dari pembicara utama dan makalah kimia 
serta pendidikan kimia dari pemakalah pada sidang pararel. Prosiding Seminar Nasional 
ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk menyebarluaskan dan 
menyumbangkan hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang terangkum dalam makalah 
yang disajikan di sesi sidang pararel. Kegiatan ilmiah ini diharapkan mampu 
memunculkan inspirasi atau ide-ide baru serta motivasi yang dapat melahirkan inovasi-
inovasi baru dalam upaya peningkatan pendidikan kimia dan penelitian kimia pada era 
masyarakat ASEAN. Semoga yang diupayakan dalam seminar sampai terselesaikannya 
prosiding ini memiliki manfaat yang jauh lebih luas bagi upaya meningkatkan inovasi-
inovasi baru dalam dunia penelitian baik pendidikan kimia dan kimia, demi terciptanya 
bangsa yang mandiri dan bermartabat. 
     Pada kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada 
Ketua Jurusan Kimia FMIPA, Dekan FMIPA Unesa, Rektor Unesa, para sponsor yang 
telah mendukung terselenggaranya seminar ini, serta segenap panitia yang telah 
mempersiapkan dengan baik jauh-jauh hari demi terlaksananya Seminar Nasional Kimia 
2017. 

 
          

 Panitia 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA  
SEMINAR NASIONAL KIMIA  

JURUSAN KIMIA FMIPA UNESA 
7 OKTOBER 2017 

 
Ass.wr.wb 
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, berkat rahmat dan karuniaNya, pagi ini 
kita semua diberikan kesehatan dan  dapat berkumpul bersama  di ruangan ini untuk 
melaksanakan acara Seminar Nasional Kimia 2017. 
Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat datang kepada: 
Yth.  Rektor Universitas Negeri Surabaya,  
Yth. Dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya,   
Yth. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya,  
Yth. Para Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 
Yth. Para nara sumber: Dr.Eko Sugiharto, DEA,  Prof. Dr. I Wayan Redhana, dan 

Dr.Prima Retno Wikandari,M.Si 
Yth. Para tamu undangan dan semua peserta Seminar 
 
Hadirin yang kami hormati, Seminar Nasional dengan tema  Sustainable Development 
Dalam Perspektif Riset dan Pendidikan Kimia Masa Depan, diselenggarakan sebagai 
salah satu bentuk kepedulian dan sumbangsih kami Jurusan Kimia FMIPA Universitas 
Negeri Surabaya  untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi 
Pembangunan Milenium yang merupakan cita-cita bersama masyarakat global. Melalui 
seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi hasil-hasil penelitian, temuan 
dan kajian ilmiah di bidang kimia dan pendidikan kimia serta menciptakan jalinan 
kerjasama antara peneliti dan praktisi sehingga dapat tercapai sinergisme dalam 
mempercepat terwujudnya masyarakat yang bebas kemiskinan dan kelaparan, 
pertumbuhan ekonomi dan industri, serta lingkungan yang sehat. 
 
Seminar Nasional Kimia ini diikuti oleh 200 orang peserta dengan 48 peserta pemakalah 
dan 152 peserta pendengar yang terdiri dari  dosen, mahasiswa S1, dan S2, para guru, 
serta peserta lainnya. Para peserta ini berasal dari Kupang, Mataram, Ambon, Jogjakarta, 
Palangkaraya, Madura, dan beberapa kota di jawa timur antara lain Surabaya, Malang, 
Semarang, Kediri, Jombang, dan Tulungagung. 
 
Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada: 
Bapak Rektor yang telah berkenan hadir dan membuka  acara kegiatan seminar ini, 
Para nara sumber yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang 
bermanfaat, 
Para sponsor seperti PT Buchi Indonesia, PT Murni Jaya Kianabadi atas partisipasinya 
untuk suksesnya acara ini. Semoga kerjasama ini tetap berlanjut di kesempatan 
mendatang.  
 
Ucapan terima kasih dan  apresiasi yang setinggi-tingginya  saya ucapkan kepada semua 
panitia yang telah bekerja dan berusaha keras serta kerjasama yang luar biasa hingga 
akhirnya acara ini dapat terlaksana dengan baik. 
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Akhirnya saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak jika ada sikap, 
ucapan yang kurang berkenan mulai  penyiapan acara hingga terselenggaranya acara ini. 
 
Selamat berseminar, semoga Bapak/Ibu dapat melaksanakan kegiatan Workshop ini 
dengan sebaik-baiknya dan dapat mengambil manfaat dari hasil kegiatan ini. 
 
Wabillahhi Taufiq wal Hidayah 
Wass.wr.wb 
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SAMBUTAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

PADA ACARA SEMINAR NASIONAL KIMIA 
JURUSAN KIMIA FMIPA UNESA 

7 OKTOBER 2017 
 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Alllah SWT yang telah memberikan berkah dan 
rahmatNya sehingga Seminar Nasional Kimia yang diselenggarakan oleh Jurusan Kimia 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya ini dapat 
terlaksana pada hari ini Sabtu, 7 Oktober 2017.  
Saya ucapkan selamat datang kepada semua nara sumber, para pemakalah dan seluruh 
peserta seminar di kampus kami tercinta. Saya menyambut baik acara seminar ini yang 
yang merupakan agenda rutin jurusan Kimia dan selalu dapat terselenggara setiap tahun.  
Riset dalam bidang kimia dan pendidikan kimia hingga saat ini telah banyak memberikan 
warna dalam mengawal program Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable 
Developtment) yang merupakan cita cita bersama masyarakat global untuk membangun 
masyarakat yang bebas kemiskinan dan kelaparan menuju kualitas hidup, pendidikan dan 
gender, tersedianya air bersih dan sanitasi serta energi yang terjangkau, pertumbuhan 
ekonomi, infrastruktur dan industri serta aksi dan konsumsi dan produksi yang menunjang 
pemeliharaan lingkungan. Melalui makalah baik dari nara sumber maupun hasil-hasil 
penelitian terbaru yang akan disampaikan oleh para pemakalah lainnya pada acara 
seminar ini,  saya yakin akan terjadi satu jalinan komunikasi ilmiah dan jalinan kerjasama 
yang terus dapat ditingkatkan antar akademisi, peneliti, praktisi dan pemerhati bidang 
kimia dan pendidikan kimia sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan 
Pembangunan Milenium yang kita cita-citakan bersama. 
Akhirnya pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya memberikan penghargaan 
yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia penyelenggara, kepada semua pihak yang 
ikut berpartisipasi dan berkontribusi  untuk suksesnya acara seminar ini. Semoga Allah 
SWT berkenan memberikan limpahan pahala atas semua yang telah kita lakukan bersama.  
Aamiin Ya Robbal Alamin, 
Selamat berseminar. 

Wassalammu’alaikum Wr.Wb. 
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KIMIA HIJAU UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

I Wayan Redhana 

Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Undiksha 

Email: redhana.undiksha@gmail.com 

 

Abstrak 

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan memenuhi 

kebutuhan generasi masa sekarang tanpa mengganggu kebutuhan generasi mendatang. 

Pemenuhan kebutuhan ini bersumber dari lingkungan yang bebas polutan. Untuk 

mencapai lingkungan yang bebas polutan, sumber-sumber polutan harus dapat dicegah 

atau dikurangi. Salah satu polutan yang mencemari lingkungan adalah limbah kimia 

berbahaya hasil dari praktikum kimia konvensional. Untuk mencegah atau mengurangi 

pembuangan limbah kimia berbahaya ini, praktikum kimia konvensional yang 

dilakukan selama ini harus diganti, yaitu dengan menerapkan praktikum kimia hijau. 

Dengan cara demikian, lingkungan akan lestari dan bebas dari polutan sehingga 

pembangunan berkelanjutan akan dapat dicapai.  

Kata-kata kunci: praktikum kimia hijau, praktikum kimia konvensional, limbah 

kimia, pembangunan berkelanjutan 

 

Abstract 

Sustainable development is a development aimed at meeting the needs of the present 

generation without disrupting the needs of future generations. This fulfillment comes 

from a pollutant-free environment. To achieve the pollutant-free environment, sources 

of pollutants should be preventable or reduced. One pollutant that contaminates the 

environment is hazardous chemical wastes resulted from a conventional chemical lab 

work. To prevent or reduce the disposal of these hazardous chemical wastes, the 

conventional chemistry lab done so far must be replaced by applying a green 

chemistry lab. In this way, the environment will be sustainable and free from 

pollutants so that the sustainable development will be achieved.  

Keywords: green chemistry lab, coventional chemistry lab, chemical wastes, 

sustainable development 

 

A. Pendahuluan 

Setiap hari bumi dibanjiri oleh ribuan 

ton limbah yang mengandung bahan-bahan 

kimia. Sebagian besar di antara bahan-bahan 

kimia tersebut adalah limbah berbahaya, 

misalnya merkuri, timbal, pestisida, 

insektisida, fungisida, benzena, toluena, dan 

fenol. Limbah ini utamanya dihasilkan dari 

industri kimia, seperti industri metalurgi, 

warna, pupuk, insektisida, dan tekstil. 

Limbah industri ini telah menyebabkan 

bencana kimia yang sangat dahsyat. Kasus 

”kucing menari” adalah salah satu contoh 

bencana kimia yang ditimbulkan oleh 

kelalaian manusia. Tahun 1932, Chisso 

Chemical Coorporation membuka pabrik 

pupuk kimia di Minamata Jepang. Industri ini 

menggunakan sekitar 600 ton merkuri 

sebagai katalis dalam proses pembuatan 

pupuk. Merkuri ini dibuang secara bertahap 
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ke lingkungan dalam rentangan waktu 45 

tahun. Mikroorganisme air mengubah logam 

merkuri ini menjadi metilmerkuri. 

Metilmerkuri yang sangat berbahaya ini 

dapat menyerang saraf dan otak. Sinyal 

pertama kasus ini muncul pada tahun 1950, 

yaitu sejumlah ikan mati tanpa diketahui 

penyebabnya. Tahun 1952 muncul penyakit 

aneh pada kucing yang dilanjutkan dengan 

kematian. Antara tahun 1953 hingga 1956 

gejala yang dikenal sebagai “Kucing menari” 

ditemui pula pada manusia. Korban diduga 

mengalami keracunan akibat memakan ikan 

yang berasal dari laut di sekitar pabrik itu. 

Tahun 1956 masyarakat sekitarnya 

mengadakan aksi menentang keberadaan 

Chisso. Kasus ini lama kelamaan terungkap 

karena dalam tubuh korban ditemukan 

kandungan merkuri (Grandjean et al., 2010).  

Bencana Bhopal merupakan contoh 

bencana kimia lain yang disebabkan oleh 

terlepasnya senyawa kimia beracun ke 

lingkungan. Union Carbide di Bhopal 

membuat pestisida karbamat yang melibatkan 

pembentukan intermediet metilisosianat yang 

sangat beracun pada sistem pernafasan dan 

dapat menyebabkan kerusakan parah pada 

mata dan organ dalam. Pada Desember 1984, 

tangki penyimpanan metilisosianat bocor 

kemasukan air sehingga menyebabkan 

terjadinya reaksi yang menimbulkan tekanan 

yang sangat besar sehingga tangki meledak. 

Sekitar 40 ton metilisosianat terlepas ke 

atmosfir dan terbawa air hujan kembali ke 

permukaan bumi dan menyerang penduduk 

sekitar. Peristiwa ini membunuh sekitar 

3.800 orang dan ribuan lainnya menderita 

cacat tetap karena paparan jangka panjang 

(Ronald et al., 2006). 

Bencana selanjutnya adalah kasus 

kabut Dioksin di Seveso Italia. Dioxin adalah 

nama umum untuk kelompok senyawa 

polychlorinated dibenzodioxins (PCDD) 

dengan toksisitas tinggi. Senyawa ini dapat 

menyebabkan kanker. Seveso terletak di 

Italia Utara. Akhir 1960-an, industri farmasi 

Swiss, Hoffman-La Roche memilih Seveso 

sebagai lokasi pabriknya di Italia. Pabrik 

tersebut dibangun dan dioperasikan oleh 

Industrie Chemiche Meda Societe Aromia di 

kota kecil Meda (dekat Seveso). Pabrik ini 

memproduksi 2,4,5-triklorofenol untuk 

disinfektan, kosmetik, dan herbisida. Pabrik 

ini menghasilkan asap yang berbau. 

Kecelakaan terjadi pada 10 Juli 1976 ketika 

reaktor dipanaskan dan terjadi retak pada 

katup pengamannya. Reaksi kimiawi yang 

terjadi menghasilkan dioxin. Sekitar 1 kg 

dioxin terbuang ke udara membentuk kabut 

yang melewati ribuan hektar daerah. 

Penduduk di sekitarnya dievakuasi. Ibu-ibu 

hamil dianjurkan menggugurkan 

kandungannya dan prianya dikhawatirkan 

mengalami kerusakan pada fungsi 

genetiknya. Daun-daun pohon di sekitarnya 

menjadi rontok dan binatang-binatang mati 

seperti terpanggang. Anak-anak langsung 

menunjukkan gejala chloracne pada 

mukanya dan bagian lain di tubuhnya 

(Bertazzi et al., 1998). 

Beberapa contoh bencana kimia yang 

berkaitan dengan bahan-bahan kimia 

berbahaya sudah cukup memberikan bukti 

bahwa betapa dahsyatnya bahaya yang 

disebabkan oleh bahan-bahan kimia 

berbahaya. Bahayanya dapat dirasakan secara 

langsung atau dalam jangka waktu yang 

sangat panjang. 

Pembuangan limbah kimia ke 

lingkungan juga berasal dari limbah 

laboratorium, seperti laboratorium penelitian, 

kesehatan, uji makanan, dan bahkan 

laboratorium pendidikan. Limbah yang 

dihasilkan oleh laboratorium ini tidak 
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sebanyak limbah yang dihasilkan oleh 

industri kimia. Namun, akumulasi limbah ini 

dapat mengancam lingkungan dan kesehatan 

mahluk hidup. Bahaya yang disebabkan oleh 

limbah kimia tidak dirasakan secara 

langsung, dan bahkan tidak disadari.  

IPA, khususnya kimia, tidak bisa 

dilepaskan dari kegiatan praktikum, baik 

pada jenjang sekolah maupun perguruan 

tinggi. Tujuan utama praktikum ini adalah 

memverifikasi teori-teori, prinsip-prinsip, 

atau hukum-hukum yang dipelajari oleh 

siswa/mahasiswa. Melalui praktikum, 

siswa/mahasiswa dapat membuktikan suatu 

teori-teori, prinsip-prinsip, atau hukum-

hukum yang dipelajari. Oleh karena itu, 

laboratorium kimia tidak bisa dilepaskan dari 

penggunaan bahan-bahan kimia.  

Praktikum kimia sering dilakukan di 

sekolah atau perguruan tinggi. Bahan-bahan 

kimia yang digunakan dalam praktikum ini, 

misalnya di SMA, ada yang aman dan ada 

yang berbahaya bagi kesehatan mahluk hidup 

dan lingkungan. Bahan-bahan kimia yang 

aman (atau ramah lingkungan) adalah antara 

lain asam asetat, CaO, dan CaCO3. Di pihak 

lain, bahan-bahan kimia berbahaya adalah 

antara lain Pb(NO3)3 pada percobaan hukum 

kekekalan masa, KSCN pada percobaan 

kesetimbangan kimia, AgNO3 dan CuSO4 

pada percobaan pengujian glukosa, dan 

CoCl2 (kertas kobal) pada percobaan 

identifikasi unsur karbon dan hidrogen pada 

senyawa karbon. Untuk praktikum di 

perguruan tinggi, sering digunakan pelarut 

organik, seperti benzena, tuloena, heksana, 

kloroform, dan karbontetraklorida. Pelarut-

pelarut ini mudah menguap dan uapnya dapat 

menyebabkan kanker.  

Kenyataannya, banyak pendidik 

kimia dan siswa/mahasiswa tidak menyadari 

tentang bahaya yang ditimbulkan oleh 

penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya 

dalam praktikum kimia. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa pendidik kimia dan 

siswa/mahasiswa tidak memahami sifat-sifat 

kimia dari bahan-bahan kimia. Demikian 

juga, beberapa pendidik kimia dan 

siswa/mahasiswa tidak memiliki pengetahuan 

yang memadai tentang cara-cara penanganan 

bahaya tentang bahan-bahan kimia berbahaya 

bila terjadi kecelakaan kimia di laboratorium. 

Begitu pula, siswa/mahasiswa belum 

dilengkapi dengan peralatan praktikum 

standar untuk melindungi dirinya, seperti 

masker, kaca mata, dan sarung tangan 

standar, dari bahan kimia berbahaya.  

Kegiatan praktikum kimia tentu 

menghasilkan limbah. Limbah ini semuanya 

dibuang ke lingkungan melalui saluran 

pembuangan limbah menuju bak 

penampungan dalam tanah. Bila limbah 

tersebut berupa bahan-bahan kimia ramah 

lingkungan, limbah ini tidak akan 

menimbulkan masalah. Namun, jika limbah 

tersebut berupa bahan-bahan kimia 

berbahaya, limbah ini akan menjadi masalah 

serius bagi kehidupan dan lingkungan. 

Limbah ini akan presisten di lingkungan dan 

akan masuk ke rantai makanan dan jaring-

jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan 

ini terlibat sejumlah mahluk hidup, termasuk 

manusia.  

Begitu dahsyatnya bahaya yang 

ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia 

berbahaya yang dibuang ke lingkungan, tidak 

saja limbah dari industri kimia tetapi juga 

limbah dari praktikum kimia, sejak tahun 

1991, Anastas dan Walker (1998) dalam 

program khusus yang diselenggarakan oleh 

US Environmental Protection Agency (EPA) 

mengimplementasikan pembangunan 

berkelanjutan dalam bidang kimia dan 

teknologi kimia. Tahun 1995, US 
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Presidential Green Chemistry Challenge 

diumumkan dan pada tahun 1996, the 

Working party on Green Chemistry dibentuk. 

Organisasi ini bekerja untuk International 

Union of Applied and Pure Chemistry 

(IUPAC). Satu tahun berikutnya, the Green 

Chemistry Institute (GCI) dibentuk dengan 

melibatkan 20 negara untuk memfasilitasi 

kontak antara agen pemerintah, perusahaan, 

universitas, dan institusi penelitian untuk 

merancang dan mengimplementasikan 

teknologi baru. Konferensi pertama tentang 

green chemistry (kimia hijau atau kimia 

ramah lingkungan) dilaksanakan di 

Washington tahun 1997. Sejak saat itu, 

konferensi ilmiah serupa dilakukan secara 

reguler (Linthorst, 2010).  

Kimia hijau menggunakan 

pendekatan baru dalam hal sintesis, 

pemrosesan, dan aplikasi zat kimia sehingga 

dapat mengurangi dan/atau mencegah 

ancaman terhadap kesehatan dan lingkungan. 

Pendekatan baru ini disebut sebagai kimia 

ramah lingkungan, kimia bersih, ekonomi 

atom, atau ramah melalui rancangan kimia. 

Oleh karena itu, pengetahuan tentang kimia 

hijau harus menjadi milik setiap orang di 

seluruh dunia. Untuk mencapai itu, kimia 

hijau harus diintegrasikan ke dalam 

kurikulum pendidikan. Dengan 

mengintegrasikan kimia hijau ke dalam 

kurikulum pendidikan, siswa akan dapat 

memahami kimia hijau dan nantinya 

diharapkan menjadi seorang yang literasi 

terhadap kimia.  

 

B. Kimia Hijau 

Tahun 1990-an, United States 

Environmental Protection Agency 

mencanangkan kimia hijau atau kimia ramah 

lingkungan. Kimia hijau secara universal 

adalah istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan proses dan produk kimia yang 

dapat diterima oleh lingkungan. Kimia hijau 

adalah suatu pendekatan untuk merancang, 

membuat, dan menggunakan produk kimia 

yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengurangi bahaya produk kimia terhadap 

lingkungan dan mahluk hidup 

(Chandrasekaran et al., 2009). Sementara 

menurut Joshi et al. (2011), kimia hijau 

didefinisikan sebagai rancangan, pembuatan, 

dan penggunaan produk dan proses secara 

efisien, efektif, dan aman. Tujuan kimia hijau 

adalah menciptakan produk kimia yang lebih 

baik dan aman melalui cara-cara yang efisien 

dan aman (Anastas & Warner, 1998).  

Kimia hijau ini mengarahkan 

pendidikan, penelitian, dan publikasi pada 

proses sintesis dan penggunaan produk kimia 

yang ramah lingkungan (Anastas & Lankey, 

dalam Clark, 2005). Kimia hijau dapat 

dicapai dengan menerapkan teknologi hijau 

atau ramah lingkungan. Beberapa teknologi 

tersebut merupakan teknologi lama dan 

beberapa yang lain merupakan teknologi baru 

(Clark, 2005). Sementara itu, kimia hijau 

telah diterima secara luas oleh masyarakat 

dunia. Salah satu alasannya adalah kimia 

hijau mampu mencapai pembangunan 

berkelanjutan.  

Untuk mengoperasionalkan kimia 

hijau, 12 prinsip sudah dikembangkan (US 

EPA, 2014a). Kedua belas prinsip kimia 

hijau tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Pencegahan 

Prinsip pertama menekankan pada upaya 

lebih baik mencegah daripada mengolah 

limbah setelah dibuang ke lingkungan. 

Limbah yang telah dibuang ke lingkungan 

dapat mencemari lingkungan dan 

membahayakan kehidupan. Biaya yang 

diperlukan untuk menangani limbah yang 
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telah dibuang ke lingkungan jauh lebih 

besar daripada biaya yang diperlukan 

untuk mengolah limbah sebelum dibuang 

ke lingkungan. Kemampuan ahli-ahli 

kimia merancang transformasi kimia agar 

limbah berbahaya dapat dikurangi adalah 

tahap penting dalam proses pencegahan 

polusi (Ravichandran, 2011). 

2. Ekonomi atom 

Metode sintesis harus dirancang dengan 

mengoptimalkan keterlibatan semua atom 

dalam reaktan menjadi produk akhir yang 

diinginkan. Idealnya, reaksi kimia 

berlangsung dengan mengubah semua 

reaktan menjadi produk sesuai dengan 

persamaan stoikiometrinya. Atom-atom 

yang tidak digunakan akan berakhir 

menjadi limbah. Pemilihan transformasi 

kimia yang menggabungkan semua atom-

atom dalam reaktan menjadi produk 

merupakan cara mengurangi limbah 

dalam reaksi kimia sehingga reaksi 

berlangsung lebih efisien (Ravichandran, 

2011).  

3. Sintesis melibatkan bahan-bahan yang 

tidak berbahaya 

Metode sintesis seharusnya dirancang 

menggunakan senyawa yang memiliki 

toksisitas yang sangat rendah atau bahkan 

aman bagi kesehatan manusia (mahluk 

hidup) dan lingkungan. Pembuatan busa 

polistirena sebagai pembungkus material 

merupakan contoh reaksi yang 

menerapkan prinsip ini. Busa polistirena 

dibuat dengan melibatkan gas 

chlorofluorocarbon (CFC). CFC yang 

dapat menyebabkan kerusakan lapisan 

ozon dan pemanasan global diganti 

dengan gas CO2 (Moorthy & Kotaiah, 

2012; Ravichandran, 2011). 

4. Pembuatan produk kimia yang aman 

Prinsip ini bertujuan membuat produk 

kimia yang aman dan tidak beracun. 

Biosida ramah lingkungan yang 

digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri, alga, dan jamur 

berbasis 4,5-dikloro-2-oktil-4-isotiazolon-

3-one telah dibuat oleh Albright dan 

Wilson Americas (US EPA, 2014b). 

Biosida ini digunakan untuk 

menggantikan biosida konvensional yang 

sangat beracun bagi kehidupan organisme 

air dan manusia.  

5. Pelarut dan senyawa pendukung lainnya 

yang aman 

Pelarut dan senyawa pendukung lainnya 

digunakan sehemat mungkin dan dipilih 

yang paling aman. Kebanyakan pelarut 

bersifat mudah terbakar, beracun, dan 

hampir semuanya merupakan senyawa 

organik yang mudah menguap sehingga 

menyumbang pencemaran udara. Pelarut 

diperlukan untuk sebagian besar reaksi 

karena pelarut merupakan media reaksi, 

transfer panas, dan kadang-kadang 

sebagai pengendali reaktivitas reaktan. 

Pelarut yang ramah lingkungan atau 

pelarut hijau sebagai pengganti pelarut 

konvensional perlu ditemukan. Karbon 

dioksida (CO2) super kritis (gas ditekan 

sampai ke keadaan cair), cairan ionik 

(garam-garam organik ada dalam wujud 

cair pada suhu kamar), dan air merupakan 

pelarut-pelarut ramah lingkungan yang 

dikenal saat ini (Zhao et al., 2007).  

6. Rancangan efisien energi 

Energi yang diperlukan dalam proses 

kimia harus sehemat mungkin. Pada skala 

laboratorium sering digunakan berbagai 

jenis panangas, seperti penangas air, 

minyak, mantel listrik, dan gelombang 

mikro (microwave). Pengukuran radiasi 

inframerah menunjukkan bahwa penangas 
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minyak memberikan efisiensi energi yang 

paling rendah, kemudian disusul oleh 

penangas air, mantel listrik, dan 

gelombang mikro (NOP Team Project, 

1998). Dengan efisiensi energi yang baik 

ini, gelombang mikro telah terbukti dapat 

memperpendek waktu reaksi. Reaksi 

coupling Suzuki antara fenilboronat dan 

bromotoluena berlangsung beberapa jam 

jika menggunakan penangas minyak, 

tetapi menjadi berlangsung beberapa 

menit saja jika menggunakan gelombang 

mikro. Konsumsi energi pun berkurang 

dari 5830 kW/mol menjadi 1680 kW/mol 

(Gronnow, 2005). 

7. Penggunaan bahan dasar terbarukan 

Sekitar 90% produk yang kita gunakan 

dalam kehidupan sehari-hari dibuat dari 

petroleum. Masyarakat kita tidak hanya 

tergantung pada petroleum untuk energi 

transportasi dan industri, tetapi juga 

petroleum digunakan untuk membuat 

produk kimia. Prinsip ini menggeser 

ketergantungan dari petroleum ke sumber-

sumber atau bahan-bahan terbarukan. 

Biodiesel adalah salah satu dari sumber-

sumber energi terbarukan. Contoh lain 

adalah bioplastik. Asam polilaktat adalah 

salah satu jenis plastik yang dibuat dari 

bahan yang dapat diperbarui, seperti 

limbah jagung dan kentang. Lainnya, 

benzena yang digunakan dalam sintesis 

asam adipat untuk pembuatan nilon dan 

minyak pelumas telah diganti dengan 

glukosa yang merupakan senyawa tidak 

toksik dan dapat diperbarui 

(Ravichandran, 2011). 

8. Pengurangan tahap reaksi 

Tahapan reaksi yang terjadi karena 

penggunaan gugus penutup, pelindung, 

dan pembuka serta modifikasi sementara 

dalam proses kimia harus dicegah atau 

dikurangi. Hal ini disebabkan oleh setiap 

tahapan reaksi sering memerlukan 

tambahan pereaksi dan energi serta dapat 

menghasilkan limbah. Industri BHC 

Company di Amerika Serikat berhasil 

mengembangkan metode sintesis baru 

senyawa ibuprofen, penghilang rasa sakit 

akibat terbakar, dengan mengurangi 

tahapan reaksi dari enam tahap menjadi 

tiga tahap (US EPA, 2014c).  

9. Katalis 

Penggunaan katalis dapat mengurangi 

konsumsi energi dan waktu reaksi. 

Keuntungan lain penggunaan katalis 

adalah jumlah yang diperlukan sangat 

sedikit untuk menimbulkan efek besar 

pada laju reaksi. Jika katalis yang 

digunakan adalah katalis hijau, maka 

katalis ini akan aman bagi mahluk hidup 

dan lingkungan. Enzim adalah contoh 

katalis hijau yang menakjubkan. Reaksi 

biokatalis mempunyai keuntungan karena 

reaksi ini berlangsung dalam pelarut air 

dan pada suhu rendah (Ravichandran, 

2011).  

10. Pembuatan produk agar dapat didegradasi 

Produk kimia harus dirancang agar pada 

akhir penggunaannya dapat diuraikan 

menjadi senyawa yang tidak berbahaya. 

Banyak produk kimia yang tidak mudah 

diuraikan secara alami dan 

penguraiannya menimbulkan 

pencemaran yang berbahaya. Sebagai 

contoh adalah asam poliakrilat, polimer 

anionik penting pada berbagai produk 

industri yang pada akhir penggunaannya 

tidak mudah diuraikan secara alami. 

Untuk mengatasi masalah ini, Donlar 

Corporation telah membuat asam 

poliakrilat alternatif dari poliaspartat 

melalui proses yang sangat efisien dan 
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hampir tidak membebaskan limbah (US 

EPA, 2014d). 

 

11. Analisis segera untuk pencegahan 

pencemaran 

Metode analitik perlu diperbarui untuk 

memonitoring dan mengontrol proses 

dengan segera sebelum terjadinya 

pembentukan senyawa berbahaya. 

Metode analitik in situ diperlukan untuk 

mendeteksi pembentukan senyawa 

berbahaya, seperti dibenzodioksin 

terpoliklorinasi yang dapat terbentuk 

pada proses pemutihan pulp kayu dengan 

oksidator berbahan dasar klor (US EPA, 

1998) 

12. Kimia yang lebih aman untuk 

pencegahan kecelakaan 

Prinsip ini memokuskan pada keamanan 

pekerja dan masyarakat di sekitar tempat 

industri berada. Lebih baik 

menggunakan bahan-bahan kimia yang 

tidak meledak, tidak terbakar di api, 

tidak terbakar di udara, dan sebagainya, 

ketika membuat suatu produk daripada 

menggunakan bahan-bahan kimia 

berbahaya (Ravichandran, 2011). 

Kejadian yang sangat terkenal adalah 

peristiwa Bhopal di India tahun 1984. 

Pada peristiwa ini pabrik kimia 

mengalami ledakan sehingga 

membebaskan bahan-bahan kimia ke 

alam dan beberapa penduduk mengalami 

kecelakaan.  

 

C. Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi perhatian dunia. Pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan yang 

bertujuan memenuhi kebutuhan generasi 

masa sekarang tanpa mengganggu kebutuhan 

generasi mendatang (World Commision on 

Environment and Development, 1987). 

Sementara itu, menurut Karpudewan, Ismail, 

dan Mohamed (2011), pembangunan 

berkelanjutan secara sederhana adalah 

jaminan kualitas hidup yang lebih baik bagi 

semua orang, baik generasi sekarang maupun 

generasi yang akan datang.  

Umumnya, pembangunan 

berkelanjutan mempunyai tiga komponen 

utama, yaitu lingkungan, masyarakat, dan 

ekonomi. Ketiga komponen ini tidak dapat 

dipisahkan satu dari yang lain. Tujuan 

ekologi mencakup integritas ekosistem, 

pelestarian keanekaragaman hayati, 

pencegahan pemborosan sumber daya alam, 

pencegahan pencemaran, dan pemulihan 

lingkungan hidup yang rusak. Tujuan sosial 

mencakup pengentasan kemiskinan, 

pemberdayaan masyarakat, pemantapan jati 

diri (identitas) bangsa, dan sumber daya 

manusia berkelanjutan. Tujuan ekonomi 

mencakup pertumbuhan ekonomi, 

ekoefisiensi, pemerataan, dan stabilitas. 

Ketiga tujuan tersebut dikenal dengan istilah 

segitiga pembangunan berkelanjutan. 

Lingkungan menyediakan makanan 

dan sumber-sumber seperti air minum dan 

udara yang bersih bagi masyarakatnya. 

Pembangunan berkelanjutan adalah 

paradigma berpikir tentang masa sekarang 

dan masa depan. Lingkungan, masyarakat, 

dan ekonomi harus berada dalam keadaan 

seimbang untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan dan kualitas hidup yang 

semakin baik (McKeown-Ice, 2002).  

Beberapa negara dan individu telah 

memperjuangkan pencapaian pembangunan 

berkelanjutan. The Rio de Janeiro 

Declaration on Environment and 

Development tentang lingkungan hidup dan 

pembangunan juga dikenal dengan Earth 

Chapter yang terdiri atas 27 prinsip memacu 
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terjadinya kerja sama internasional, yaitu 

perlunya pembangunan berkelanjutan dengan 

prinsip perlindungan lingkungan, dan perlu 

adanya analisis mengenai dampak 

lingkungan (United Nations, 1992). Deklarasi 

ini juga mengakui pentingnya peran serta 

masyarakat yang tidak hanya mengenai 

rencana pembangunan, tetapi juga ikut serta 

dalam pengambilan keputusan, serta aktif 

dalam proses pelaksanaan dan ikut 

menikmati hasil pembangunan itu. Kedua 

puluh tujuh prinsip ini dapat diuraikan 

sebagai berikut (United Nations, 1992). 

1. Manusia sebagai pusat utama 

pembangunan berkelanjutan berhak 

mendapatkan kehidupan yang baik dan 

produktif yang harmoni dengan alam. 

2. Negara mempunyai hak mengekploitasi 

sumber-sumber dayanya sesuai dengan 

kebijakan lingkungan dan pembangunan.  

3. Hak untuk melakukan pembangunan 

harus dicapai guna memenuhi kebutuhan 

pembangunan dan lingkungan dari 

generasi sekarang dan yang akan datang. 

4. Dalam rangka mencapai pembangunan 

berkelanjutan, perlindungan lingkungan 

harus menjadi bagian integral dari proses 

pembangunan dan tidak dapat dianggap 

sebagai bagian terpisah dari proses 

tersebut. 

5. Semua negara dan masyarakat harus 

bekerja sama memerangi kemiskinan 

yang merupakan hambatan dalam 

mencapai pembangunan berkelanjutan. 

6. Keadaan dan kebutuhan negara-negara 

berkembang hendaknya mendapatkan 

prioritas utama untuk memenuhi 

kepentingan dan kebutuhannya. 

7. Semua negara harus bekerja sama 

dengan semangat kemitraan global untuk 

melestasikan, serta melindungi dan 

memperbaiki kesehatan dan integritas 

ekosistem bumi.  

8. Untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan dan kualitas kehidupan 

masyarakat yang lebih baik, negara harus 

menurunkan atau mengurangi pola 

konsumsi dan produksi yang tidak 

berkelanjutan serta mempromosikan 

kebijakan demografi yang sesuai. 

9. Negara harus memperkuat kapasitas yang 

dimiliki untuk pembangunan 

berkelanjutan melalui peningkatan 

pemahaman secara keilmuan dengan 

pertukaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta adaptasi dan alih 

teknologi, termasuk teknologi baru. 

10. Penanganan isu-isu lingkungan terbaik 

adalah dengan melibatkan partisipasi 

seluruh masyarakat dari berbagai 

tingkatan. 

11. Semua negara harus membuat peraturan 

lingkungan yang efektif.  

12. Semua negara harus bekerja sama 

mengupayakan terciptanya sistem 

ekonomi internasional terbuka yang akan 

menunjang pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan berkelanjutan di semua 

negara. 

13. Semua negara harus menyusun hukum 

nasional terkait dengan hak mendapatkan 

insentif bagi korban pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

14. Semua negara harus bekerja sama 

mencegah relokasi dan perpindahan 

penduduk ke negara lain dari aktivitas-

aktivitas yang menyebabkan kerusakan 

lingkungan atau ditemukan berbahaya 

bagi kesehatan manusia.  

15. Semua negara hendaknya dapat 

menerapkan pendekatan yang bersifat 

pencegahan sesuai kemampuan masing-

masing. 
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16. Instansi berwenang harus memacu 

internalisasi biaya lingkungan dan 

penggunaan instrumen ekonomi.  

17. Penilaian dampak lingkungan sebagai 

instrumen nasional harus dilakukan 

untuk kegiatan-kegiatan yang 

mempunyai dampak merugikan secara 

signifikan pada lingkungan dan 

pengambilan keputusan dari pejabat yang 

berwenang.  

18. Semua negara harus memberitahukan 

kepada negara lainnya tentang 

kemungkinan bencana alam atau keadaan 

darurat lainnya yang dapat 

membahayakan lingkungan negara 

tersebut. 

19. Semua negara harus memberikan 

peringatan dan informasi kepada negara-

negara lain tentang aktivitas-aktivitas 

yang mempunyai dampak yang 

merugikan terhadap perbatasan 

antarnegara dan harus mengonsultasikan 

hal tersebut lebih awal kepada negara-

negara lain. 

20. Wanita mempunyai peran penting dalam 

pengelolaan dan pembangunan 

lingkungan. 

21. Kreativitas, idealisme, dan semangat 

pemuda harus dimobilisasi untuk 

menumbuhkan kemitraan global guna 

mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan dan menjamin masa depan 

yang lebih baik bagi semua. 

22. Penduduk asli dan masyarakat lokal lain 

harus mempunyai peran penting dalam 

pengelolaan lingkungan dan 

pembangunan karena pengetahuan dan 

praktik-praktik konvensional mereka.  

23. Sumber-sumber daya dan lingkungan 

yang mengalami kerusakan harus 

dilindungi.  

24. Peperangan bersifat merusak 

pembangunan berkelanjutan. Oleh karena 

itu, semua negara harus menghormati 

hukum-hukum internasional yang 

melindungi lingkungan. 

25. Perdamaian, pembangunan, dan 

perlindungan terhadap lingkungan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lainnya. 

26. Semua negara harus memecahkan semua 

perselisihan lingkungan secara damai dan 

menerapkan cara-cara yang sesuai 

dengan the Charter of the United 

Nations.  

27. Semua negara dan anggota masyarakat 

dapat bekerja sama dalam melaksanakan 

prinsip-prinsip deklarasi ini untuk 

mengembangkan hukum internasional di 

bidang pembangunan berkelanjutan. 

Prinsip-prinsip The Rio Declaration 

on Envorinment and Development 

menyediakan parameter untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan yang sesuai 

dengan budaya dan relevan dengan kondisi 

lokal suatu bangsa, agama, dan masyarakat. 

Prinsip ini membantu kita memahami konsep 

pembangunan berkelanjutan yang abstrak dan 

kemudian mengimplementasikannya. 

 

D. Kimia Hijau untuk Mencapai 

Pembangunan Berkelanjutan  

Kimia hijau banyak diterapkan dalam 

dunia industri, khususnya industri kimia 

karena dunia industri membuang banyak 

limbah kimia berbahaya ke lingkungan. 

Selain itu, di dunia industri pekerja sering 

berinteraksi dengan bahan-bahan kimia 

berbahaya. Di dunia industri, katalis asam, 

misalnya, telah digunakan dalam reaksi 

alkilasi, isomerisasi, dan reaksi-reaksi yang 

lain selama beberapa tahun. Reaksi alkilasi 

Friedel-Craft menggunakan katalis asam 

H2SO4 dan AlCl3. Katalis ini berbahaya dan 
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sulit dipisahkan dari produk. Untuk itu, 

katalis zeolit digunakan untuk mempercepat 

reaksi, misalnya pada reaksi Friedel-Craft 

antara anisol dan asetat anhidrida. Contoh 

penggunaan katalis hijau yang lain adalah 

titanium silikat yang merupakan katalis 

heterogen untuk reaksi oksidasi selektif 4-

hidroksilasi fenol menjadi hidrokuinon yang 

bermanfaat secara komersial. Reaksi ini 

menggunakan hidrogen hidroksida. Katalis 

titanium silikat ini juga telah digunakan 

untuk epoksidasi alkena. Sekarang ini, 

industri telah menggunakan enzim. 

Penggunaan enzim ini menghasilkan produk 

dengan yield yang tinggi dan sedikit energi 

(Dash, 2014). 

Produksi nilon, poliuretan, dan 

minyak pelumas memerlukan sejumlah asam 

adipat. Asam adipat ini biasanya dibuat dari 

benzena yang bersifat karsinogenik 

(penyebab kanker). Ahli kimia dari 

Universitas Michigan berhasil 

mengembangkan sintesis asam adipat 

menggunakan substrat yang tidak toksik, 

yaitu glukosa yang merupakan bahan alam 

dengan ketersediaan sangat melimpah di 

alam. Glukosa diubah menjadi asam adipat 

oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri hasil 

rekayasa genetika. Cara produksi asam adipat 

seperti ini menjamin pekerja dan lingkungan 

aman dari senyawa-senyawa berbahaya (Sato 

et al., 1998). Selain itu, enzim dari bakteri 

hasil rekayasa genetika juga digunakan untuk 

mengubah biomasa, seperti selulosa dan 

hemiselulosa, menjadi gula. Gula selanjutnya 

difermentasi menjadi etanol, asam-asam 

organik, glikol, dan aldehid (Singh et al., 

2014). 

Penggantian senyawa-senyawa 

organik yang mudah menguap, seperti 

pelarut, adalah salah satu target penting bagi 

industri. Beberapa senyawa organik yang 

mudah menguap, seperti CCl4 dan benzena, 

telah dilarang dan diganti dengan pelarut lain 

yang lebih ramah lingkungan, seperti 

diklorometana, yang telah digunakan secara 

luas. Pelarut yang lebih aman adalah pelarut 

dari senyawa anorganik, seperti air, 

karbondioksida superkritis, dan cairan ionik 

(lelehan garam) (Dash, 2014; Singh et al., 

2014). 

Penggunaan energi kalor dalam 

reaksi sangatlah penting agar reaksi-reaksi 

kimia dapat berlangsung dengan cepat. 

Selama ini energi kalor untuk mempercepat 

reaksi umumnya diperoleh dari pembakaran 

bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar 

fosil ini menghasilkan gas rumah kaca. Oleh 

karena itu, upaya-paya untuk menemukan 

energi yang ramah lingkungan perlu 

dilakukan. Dua sumber energi yang menarik 

adalah gelombang mikro dan ultrasonik. 

Keduanya didasarkan atas radiasi langsung 

terhadap reaksi kimia (Dash, 2014; Inam et 

al., 2014; Pacheco et al., 2014). Kemurnian 

produk melalui penggunaan gelombang 

mikro lebih baik daripada melalui pemanasan 

secara konvensional. Sementara itu, reaksi 

sintesis melalui penggunaan gelombang 

ultrasonik menghasilkan yield produk yang 

lebih baik daripada reaksi-reaksi yang lain 

(Dash, 2014).  

Selain “penghijauan” terhadap 

proses-proses yang berlangsung di industri 

kimia, “penghijauan” juga penting dilakukan 

terhadap praktikum kimia, baik praktikum 

kimia di sekolah maupun praktikum kimia di 

perguruan tinggi. “Penghijauan” terhadap 

praktikum kimia ini sering dikenal sebagai 

praktikum kimia hijau atau praktikum kimia 

ramah lingkungan. Berikut ini diuraikan 

beberapa contoh praktikum kimia ramah 

lingkungan di perguruan tinggi yang 
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diringkaskan oleh Chandrasekaran et al. 

(2009).  

1. Pembuatan asetanilida 

Secara konvensional senyawa asetanilida 

dibuat dengan mereaksikan anilin dan 

asetat anhidrida dalam piridin dan 

diklorometana (CH2Cl2). Reaksi ini 

menggunakan pelarut terklorinasi 

(CH2Cl2) yang berbahaya, piridin yang 

tidak ramah lingkungan, dan asetat 

anhidrida yang meninggalkan satu 

molekul asam asetat yang tidak digunakan 

dalam reaksi (tidak ekonomi atom). 

Prosedur ramah lingkungan dilakukan 

dengan mereaksikan anilin dan asam 

asetat menggunakan katalis serbuk seng, 

kemudian dipanaskan.  

2. Praktikum brominasi trans-stilbena 

Prosedur konvensional praktikum 

brominasi trans-stilbena dilakukan 

dengan mereaksikan antara trans-stilbena 

dan Br2 dalam diklorometana. Reaksi ini 

menggunakan cairan Br2 dan pelarut 

diklorometana yang berbahaya. Prosedur 

hijau pertama yang dilakukan adalah 

mereaksikan trans-stilbena dengan HBr 

dan H2O2 dalam etanol. Prosedur hijau 

kedua yang dilakukan adalah mereaksikan 

trans-stilbena dengan asam asetat glasial, 

natrium bromida, dan natrium borat.  

3. Praktikum reaksi Diels-Alder 

Reaksi Diels-Alder melibatkan furan dan 

asam maleat yang direfluks dalam pelarut 

benzena. Pelarut benzena yang yang 

digunakan pada reaksi ini sangat 

berbahaya. Prosedur hijau yang dilakukan 

adalah mereaksikan asam maleat dengan 

furan dalam air yang diaduk pada suhu 

kamar. Yield reaksi ini sebesar 100%.  

4. Praktikum sintesis asam adipat 

Prosedur konvensional sintesis asam 

adipat adalah mereaksikan sikloheksena 

dengan asam nitrat. Prosedur reaksi ini 

melibatkan asam nitrat yang korosif dan 

menghasilkan oksida nitrogen yang dapat 

menyebabkan hujan asam. Prosedur hijau 

sintesis senyawa ini adalah oksidasi 

sikloheksena dengan H2O2, natrium 

tungstat, KHSO4, dan aliquat 336. 

Konteks hijau reaksi ini adalah 

menghindari penggunaan asam nitrat.  

5. Sintesis biodiesel 

Pada sintesis biodiesel prosedur hijau 

yang dilakukan adalah mereaksikan 

minyak sayur dengan metanol dan NaOH. 

Biodiesel yang dihasilkan digunakan 

sebagai bahan bakar pengganti bahan 

bakar fosil. Dengan demikian, biodiesel 

adalah sumber energi terbarukan. 

Sekarang ini, beberapa kendaraan sudah 

menggunakan biodiesel sebagai bahan 

bakar.  

Praktikum kimia hijau berkembang 

terus. Saat ini telah ditemukan praktikum 

hijau untuk oksidasi aldehid aromatik 

menjadi asam karboksilat menggunakan 

oxome dalam dimetilformamida (Travis et 

al., 2003). Oxome adalah campuran KHSO5, 

KHSO4, dan K2SO4 dalam air. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa oxome tidak 

dapat mengoksidasi alkohol menjadi aldehid, 

tetapi dengan mudah dapat mengoksidasi 

aldehid menjadi asam karboksilat (Gandhari 

et al., 2007). Penggunaan oxome sebagai 

oksidator pada reaksi ini sangat 

menguntungkan karena reaksi berlangsung 

dalam air atau campuran air-etanol dan 

produk akan mengendap pada proses 

pendinginan sehingga mudah dipisahkan. 

Pada oksidasi aldehid aromatik menjadi asam 

karboksilat di atas dapat dikembangkan 

tujuan kimia hijau, meliputi (a) penggunaan 

air atau campuran air-etanol sebagai pelarut 

untuk oksidasi aldehid, (b) penggunaan 
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oxome sebagai zat pengoksidasi yang tidak 

berbahaya dan menghasilkan produk yang 

ramah lingkungan, dan (c) isolasi produk 

asam karboksilat dengan mudah pada proses 

pendinginan. Selanjutnya, oxome digunakan 

untuk siklisasi oksidatif alkenol (Yamada et 

al., 2009). Bahkan, Hatamjafari, dan Nezhad 

(2013) telah mengembangkan sintesis 

dihidropirimidinon dalam kondisi tanpa 

pelarut.  

Dalam praktikum kimia hijau, 

penggantian bahan-bahan kimia berbahaya 

dengan bahan-bahan kimia ramah lingkungan 

harus selalu diupayakan. Dalam kaitannya 

dengan praktikum kimia hijau ini, petunjuk 

yang dapat digunakan sebagai acuan adalah 

sebagai berikut (Chandrasekaran et al., 

2009). 

1. Praktikum seharusnya melibatkan 

penggunaan reagen alternatif yang tidak 

hanya ramah lingkungan, tetapi juga 

tersedia dalam jumlah banyak dan 

harganya murah. Eksperimen seharusnya 

tidak melibatkan pelarut-pelarut organik, 

seperi eter, petroleum eter, benzena, 

toluena, dan heksena. 

2. Praktikum yang dimodifikasi seharusnya 

tidak melibatkan teknik-teknik 

instrumentasi, seperti sistem tekanan 

tinggi, sistem vakum, dan sistem inert.  

3. Praktikum seharusnya menghindari 

prosedur eksperimen yang membosankan, 

seperti waktu reaksi yang lama dan reaksi 

pada tekanan tinggi. 

4. Semua praktikum yang berkaitan dengan 

pembuatan, pemisahan campuran 

senyawa, identifikasi gugus fungsi, dan 

sebagainya seharusnya dilakukan dalam 

skala semimikro atau mikro.  

5. Praktikum yang bertujuan membuat 

produk pada skala besar dapat dihapuskan 

dan sebagai penggantinya adalah 

siswa/mahasiswa mungkin disuruh 

melaporkan data yang diambil dari artikel 

jurnal yang sudah dipublikasikan.  

6. Untuk bahan-bahan kimia berbahaya yang 

tidak dapat diganti dengan bahan-bahan 

kimia ramah lingkungan, praktikum masih 

bisa dilaksanakan, hanya saja dilakukan 

dalam skala kecil (mikro). Hal ini 

dimungkinkan karena kimia hijau tidak 

saja mencegah, tetapi juga mengurangi 

pembuangan limbah berbahaya ke 

lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari 

praktikum yang menggunakan bahan-

bahan kimia berbahaya ini sebelum 

dibuang ke lingkungan perlu diolah 

terlebih dahulu. Untuk bahan-bahan kimia 

yang berbahaya karena konsentrasinya 

yang tinggi, seperti larutan H2SO4, 

sebelum dibuang ke lingkungan 

diencerkan terlebih dahulu atau 

direaksikan dengan senyawa tertentu 

untuk menetralkan bahaya yang 

ditimbulkan. Pada kasus ini, larutan 

H2SO4 direaksikan dengan larutan NaOH 

sehingga dihasilkan produk yang aman 

berupa Na2SO4 dan H2O. Masih untuk 

praktikum yang menggunakan bahan-

bahan kimia berbahaya, praktikum 

mungkin tidak dapat dilaksanakan, tetapi 

siswa tetap membuat rancangan 

praktikum, hanya saja data diberikan oleh 

pendidik. Data ini dapat diambilkan dari 

artikel jurnal ilmiah yang sudah 

dipublikasikan. Siswa menganalisis data 

yang diberikan dan kemudian 

mengomunikasikan hasilnya.  

Sementara itu, praktikum kimia hijau 

untuk level SMA telah dikembangkan dan 

diuji efektivitasnya oleh beberapa peneliti. 

Peratiwi, Redhana, dan Maryam (2014) telah 

mengembangkan prosedur praktikum kimia 

hijau pada topik (1) hukum kekekalan massa, 
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(2) sifat larutan elektrolit dan nonelektrolit, 

(3) reaksi eksoterm dan endoterm, (4) faktor-

faktor yang memengaruhi reaksi, (5) 

pergeseran kesetimbangan kimia, (6) sifat 

asam basa, dan (7) elektrolisis. Di pihak lain, 

Beyond Benign (2014) telah berhasil 

“menghijaukan” praktikum kimia untuk topik 

(1) asam-basa, (2) katalis dan oksigen, (3) 

reaksi kimia, (4) pergeseran kesetimbangan, 

(5) entalpi pembakaran, (6) reaksi eksoterm 

dan endoterm, (7) kelarutan, (8) stoikiometri, 

dan (9) sintesis biodiesel.  

Pada praktikum kimia konvensional, 

bahan-bahan kimia yang digunakan adalah 

larutan HCl dan pita magnesium (Mg) untuk 

reaksi eksoterm, sedangkan kristal 

Ba(OH)2.8H2O dan kristal NH4Cl untuk 

reaksi endoterm. Sementara itu, pada 

praktikum kimia hijau, bahan-bahan yang 

digunakan adalah hati sapi, larutan H2O2, dan 

H2O untuk reaksi eksoterm, sedangkan 

larutan asam sitrat dan H2O untuk reaksi 

endoterm (Beyond Benign, 2014).  

Pada praktikum kimia konvensional 

untuk topik pengaruh luas permukaan 

terhadap laju reaksi, bahan-bahan yang 

digunakan CaCO3 dan HCl. Sementara itu, 

pada praktikum kimia hijau, bahan-bahan 

yang digunakan adalah tablet efervesen dan 

H2O (Beyond Benign, 2014). Pada praktikum 

kimia konvensional untuk topik pengaruh 

konsentrasi dan suhu masing-masing 

terhadap laju reaksi, bahan-bahan yang 

digunakan adalah larutan Na2S2O3 dan HCl. 

Sementara itu, pada praktikum kimia hijau, 

bahan-bahan yang digunakan adalah tablet 

vitamin C, iodium tincture, amilum, dan 

H2O2 (Wright, 2002). Pada praktikum kimia 

konvensional untuk pengaruh katalis 

terhadap laju reaksi, katalis yang digunakan 

adalah FeCl3 untuk reaktan H2O2. Sementara 

itu, pada praktikum kimia hijau, katalis yang 

digunakan adalah ezim katalase dari hati sapi 

untuk reagen yang sama, yaitu H2O2 

(Kimbrough et al., 1997). Pengujian 

efektivitas praktikum kimia hijau dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada topik 

laju reaksi telah dilaporkan oleh Redhana 

(2014) dan Yunithasari (2015). 

Pada praktikum kimia konvensional, 

bahan-bahan yang digunakan adalah larutan 

FeCl3, KSCN, dan Na2HPO4 untuk pengaruh 

konsentrasi terhadap pergeseran 

kesetimbangan kimia, sedangkan larutan 

HNO3 pekat dan logam Cu untuk pengaruh 

suhu terhadap pergeseran kesetimbangan 

kimia. Sementara itu, pada praktikum kimia 

hijau, bahan-bahan yang digunakan adalah 

larutan teh hitam dan asam asetat untuk 

pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran 

kesetimbangan kimia, sedangkan amilum dan 

iodium untuk pengaruh suhu terhadap 

pergeseran kesetimbangan kimia (Beyond 

Benign, 2014). Pengujian efektivitas 

praktikum kimia hijau dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada topik kesetimbangan 

kimia telah dilaporkan oleh Swarni (2015).  

Pentingnya integrasi kimia hijau ke 

dalam kurikulum pendidikan telah 

diungkapkan oleh beberapa ahli. Kerr (2007) 

menyatakan bahwa integrasi kimia hijau ke 

dalam kurikulum pendidikan dapat 

menyiapkan ahli-ahli kimia hijau dalam 

merancang proses-proses kimia yang ramah 

lingkungan. Braun et al. (2006) menyatakan 

bahwa kimia hijau tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan materi pembelajaran yang 

telah ada, melainkan kelas yang ada 

seharusnya diajarkan dengan cara-cara yang 

baru dan menggabungkan kimia hijau ke 

dalam materi kimia. Sementara itu, 

Chandrasekaran et al. (2009) menyatakan 

bahwa praktikum kimia hijau tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan metode 
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konvensional secara drastis, melainkan 

praktikum kimia hijau ini dipertimbangkan 

melengkapi prosedur yang ada.  

Praktikum kimia hijau ini tidak 

hanya menyediakan teknik-teknik yang 

bervariasi, tetapi juga mampu mencapai 

pembangunan keberlanjutan yang tidak 

mengganggu kebutuhan generasi mendatang. 

Dengan praktikum kimia hijau, generasi 

sekarang maupun generasi mendatang 

masing-masing dapat memenuhi 

kebutuhannya, tanpa saling mengganggu satu 

sama lain. Dengan demikian, pembangunan 

berkelanjutan akan dapat dicapai. Kerr 

(2007) menyatakan bahwa kimia hijau 

merupakan alat yang ampuh yang 

menyiapkan siswa untuk melakukan praktik-

praktik yang menguntungkan umat manusia 

dan lingkungan. Di pihak lain, pendidikan 

sangat penting untuk memopulerkan kimia 

hijau (Hjeresen et al., 2000).  

Institusi internasional, misalnya 

American Chemical Society (ACS) dan 

Polish Chemical Society sangat aktif 

memopulerkan kimia hijau kepada para 

siswa/mahasiswa di sekolah/perguruan 

tinggi, para pekerja di pabrik industri kimia 

dan distributor produk kimia. Selain itu, 

Environmental Protection Agency dan 

American Chemical Agency juga telah 

memperkenalkan kimia hijau ke dalam kelas 

dan laboratorium. Secara bersama-sama 

organisasi ini telah mengembangkan materi 

pendidikan kimia hijau dan mendorong 

“penghijauan” kurikulum kimia (Can & 

Dickneider, 2004). Rani, Maheshwari, 

Chauhan, dan Singh (2012) menyarankan 

aktivitas-aktivitas kimia hijau yang dapat 

dilakukan di dunia pendidikan adalah (1) 

memanfaatkan pembicara kimia hijau, (2) 

mengorganisasikan workshop kimia hijau 

secara interdisipliner di institusi pendidikan, 

(3) bekerja sama dengan perusahaan lokal 

untuk merancang dan melaksanakan projek 

kimia hijau, (4) mengembangkan aktivitas 

kimia hijau dengan institusi pendidikan lain, 

(5) mengubah praktikum kimia menjadi 

praktikum yang lebih hijau, (6) memasang 

poster kimia hijau di lingkungan institusi 

pendidikan, (7) mendistribusikan tabloid 

kimia hijau kepada masyarakat lokal, dan (8) 

merancang web kimia hijau. 

Integrasi kimia hijau ke dalam 

kurikulum sekolah akan memberikan 

motivasi dan kesempatan kepada siswa untuk 

mengatasi, mengeksplorasi, dan menyenangi 

sains sejak awal. Kurikulum ini akan 

menyediakan pemahaman tentang dampak 

sains secara luas, menjembatani kesenjangan 

antara kelas dan lingkungan global dan yang 

paling penting adalah membantu menyiapkan 

ahli-ahli kimia yang peduli terhadap 

kesehatan dan lingkungan di masa depan. 

Menurut United Nations Sustainable 

Development (1992) tentang Agenda 21 pada 

Bab 36, pendidikan adalah alat yang penting 

untuk mencapai kesadaran lingkungan dan 

etika, nilai dan sikap, serta keterampilan dan 

prilaku yang konsisten dengan pembangunan 

berkelanjutan dan partisipasi publik dalam 

pengambilan keputusan yang efektif. 

Sementara itu, Fien dan Tilbury (1996) 

menyatakan bahwa pendidikan adalah 

instrumen yang penting untuk melanjutkan 

masa depan. Pendidikan merupakan solusi 

untuk memperbaiki lingkungan yang “sakit.” 

Chanshetti (2014) menyatakan bahwa kimia 

hijau adalah kimia ramah lingkungan yang 

akan menentukan kualitas hidup modern. 

Kimia hijau memokuskan pada pencapaian 

keberlanjutan melalui sains dan teknologi. 

Kimia hijau merupakan pilar bagi 

pembangunan berkelanjutan (Singh & 

Ravichhandran, 2014). 
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E. Penutup 

Setiap harinya lingkungan kita 

“dihujani” oleh limbah kimia berbahaya. 

Salah satu penyumbang limbah berbahaya ini 

adalah limbah hasil praktikum kimia. 

Pembuangan limbah hasil praktikum 

berbahaya ini harus dapat dicegah atau 

minimal dikurangi. Caranya adalah dengan 

mengganti praktikum kimia kovensional 

dengan praktikum kimia hijau. Dengan cara 

demikian, lingkungan kita akan terbebas dari 

limbah kimia berbahaya atau paling tidak 

lingkungan akan sedikit mengandung limbah 

kimia berbahaya. Ini akan menyebabkan 

lingkungan akan lestari dan generasi 

sekarang maupun generasi yang akan dapat 

akan dapat memenuhi kebutuhannya dari 

lingkungan yang bersih. Dengan kata lain, 

pembangunan berkelanjutan akan dapat 

dicapai. 
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ABSTRAK 

 
Bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum B1765 adalah isolat bakteri asam laktat yang diperoleh dari 

bekasam, salah satu bentuk makanan fermentasi berbahan dasar ikan.  Saat ini perkembangan  pangan 
fermentasi tidak saja terbatas pada perannya sebagai penganekaragaman pangan dan fungsi pengawetan, 
namun lebih dikembangkan pada eksplorasi potensi mikrobia indogenous pada makanan fermentasi sebagai 
bioactive dan probiotic agent yang bermanfaat bagi kesehatan. Telah dilakukan serangkaian penelitian 
terhadap potensi Lactobacillus plantarum B1765 sebagai bioactive agent yaitu: (1) menghasilkan peptida 
bioaktif dari bahan dasar bekasam yang berfungsi sebagai ACE inhibitor dan antihipertensi, (2) menghasilkan 
enzim β-glucosidase yang berfungsi meningkatkan aktivitas antioksidan pada produk soyghurt,  (3) 
menghasilkan short chain fatty acid (SCFA) yang berfungsi sebagai antidiabet. Peptida bioaktif yang dihasilkan 
dari fermentasi bekasam menggunakan L.plantarum B1765 menunjukkan penghambatan ACE hingga 71.54% 
dan menunjukkan penurunan darah sistol tikus diabet (220 mmHg) hingga kondisi normal (117 mmHg) dengan 
pemberian ekstrak bekasam selama 10 hari pada konsentrasi 50mg/kg. L.plantarum B1765 diketahui 
menghasilkan enzim β-glucosidase dengan aktivitas terbesar (0,891 U/mL) pada 18 jam fermentasi soyghurt 
dan menunjukkan aktivitas antioksidan dengan IC50 sebesar 12,29 mg/mL. Fermentasi pikel yakon dengan 
L.plantarum B1765 mampu menghasilkan SCFA  yaitu asam propionat 182.30 ppm, asam asetat 803.28 ppm, 
asam butirat 375.41 ppm dan asam laktat  371.01 ppm. Pemberian ekstrak pikel yacon sebesar 1mL/200 g 
selama 14 hari mampu menurunkan glukosa darah tikus diabet (232,50 mg/dL) menjadi normal (102,63 mg/dL). 
Potensi L.plantarum B1765 sebagai probiotik ditunjukkan dengan karakteristik resistensi pada semua pH 
sistem pencernakan dengan prosentase diatas 90%, penghambatan kuat terhadap Stapilococcus aureus (zona 
hambat 8,0mm), dan penghambatan sedang pada Escherichia coli (zona hambat 3.5mm), serta ketahanannya 
terhadap antibiotic amoxisilin clavunat pada 50 ppm. 

 
 
Kata Kunci: L.plantarum B1765, ACE inhibitor, antidiabet, antioksidan, probiotik. 

 
 

 
PENDAHULUAN 
 

Jenis makanan fermentasi banyak 

ditemukan di Asia Tenggara, termasuk 

Indonesia. Berbagai pangan fermentasi 

seperti tape, tempe, taoco, terasi, acar 

(pickle), kecap, bekasam, telah sejak lama 

dikembangkan dan dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. Pada awalnya, jenis 

makanan ini dibuat dengan tujuan untuk 

memperpanjang masa simpan dan sebagai 

salah satu upaya menciptakan 

keanekaragaman pangan. Namun saat ini 

berbagai eksplorasi telah dilakukan untuk 

mengetahui  potensinya sebagai makanan 

kesehatan (healh food). Istilah ini dikenalkan 

pertama kali di Jepang pada pertengahan 

tahun 1980 yang diartikan sebagai makanan, 

atau komponen pangan di dalamnya 

bermanfaat untuk kesehatan, selain fungsinya 

dalam memberikan nutrisi dan cita rasa 
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pangan yang diinginkan [1]. Dalam pangan 

fermentasi maka mikrobia endogenous dan 

metabolit sekundernya menjadi fokus dalam 

pengembangan pangan fermentasi.  

Potensi mikrobia endogenous terutama 

bakteri asam laktat (BAL) telah banyak diteliti 

dalam kemampuannya sebagai probiotik, 

sedangkan eksplorasi terhadap hasil 

metabolit sekunder BAL seperti peptida 

bioaktif, short chain fatty acid (SCFA), 

bakteriosin dan enzim dilakukan terutama 

untuk mengetahui manfaatnya bagi  

kesehatan dan keamanan pangan. 

Lactobacillus plantarum B1765 adalah 

isolat BAL yang diisolasi dari bekasam. 

Makanan ini yang merupakan salah satu jenis 

makanan fermentasi berbahan dasar ikan [2]. 

Tujuan dari makalah ini adalah untuk 

memaparkan potensi L.planratum B1765 

sebagai probiotik dan manfaat metabolit 

sekunder yang dihasilkan sebagai komponen 

bioaktif antitihipertensi, antidiabet serta 

meningkatkan perannya dalam meningkatkan 

aktivitas antioksidan 

 

Probiotik 

Istilah probiotik berasal dari bahasa  

Yunani pro bios yang berarti “untuk hidup”, 

selanjutnya secara umum istilah probiotik 

didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup 

yang yang dikonsumsi hewan atau manusia 

dalam jumlah yang cukup, mampu hidup 

dalam kondisi lambung dan usus serta 

memberikan manfaat kesehatan bagi sel 

inangnya. Bakteri probiotik juga harus 

termasuk kelompok aman atau GRAS 

(Generally Recognized as Safe) [3][4] 

Manfaat kesehatan yang diperoleh 

antara lain: menjaga keseimbangan 

mikroflora usus, memperbaiki  sistem imun, 

menghasilkan metabolit sekunder yang 

memberikan aktivitas antipatogen, 

antikolesterol, antihipertensi, antioksidan dan 

antimutagen; meningkatkan penyerapan 

laktosa, mencegah diare dan mencegah 

resiko penyakit kanker, khususnya kanker 

saluran usus [5].  

Lactobacillus dan Bifidobacterium adalah 

kelompok utama probiotik, namun banyak 

penelitian juga menunjukkan bahwa banyak 

strain dari spesies seperti Lactococcus, 

Pediococcus, Basillus dan kapang 

mempunyai potensi sebagai probiotik [6].  

Yoghurt adalah contoh sumber probiotik. 

Jenis minuman ini berbahan dasar susu  yang 

difermentasi oleh bakteri jenis BAL, biasanya 

dari berbagai strain Lactobacillus acidophlus. 

Proses fermentasi akan mengubah laktosa 

menjadi asam laktat, yang menjadikan 

yoghurt mempunyai karakteristik rasa asam 

dan adanya denaturasi menjadikan yoghurt  

berbentuk semi padat.  

Saat ini juga telah dikembangkan 

probiotik komersial kering beku  (freeze dry) 

yang dikemas dalam bentuk tablet, capsules 

dan serbuk, ataupun dalam bentuk 

suplementasi dalam beberapa produk susu. 

Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703, 

Bifidobacterium bifidum Bb-11, 

Bifidobacterium longum BB536, Bacillus lactis 

DR10, Enterococcus faecium 32, 

Lactobacillus acidophilus LA-1/LA-5, 

Lactobacillus bulgaricus Lb12 27–30 

Lactobacillus casei Shirota, Lactobacillus 
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plantarum 299v Lp01 Probi AB adalah contoh 

jenis-jenis bakteri yang telah dikembangkan 

oleh beberapa industri besar seperti Yakult, 

Danone,  Morinaga, Danisco [6]. 

Bakteri probiotik menjalankan 

mekanisme homeostatik instrinsik yang 

menyebabkannya resisten pada kondisi 

keasaman yang tinggi (pH rendah) meliputi 

sistem glutamatdekarboksilase (GAD), sistem 

arginin deiminasi (ADI), dan pompa proton 

H+ATPase [7].  

Ketahanan pada garam empedu juga 

menjadi syarat bagi probiotik, karena fungsi 

garam empedu sebagai antimikrobia. 

Probiotik mampu menetralkan aktivitas yang 

merugikan tersebut dengan menghasilkan 

enzim Bile Salt Hydrolase (BSH) untuk 

mengurangi efek antimikrobia dari garam 

empedu. BSH merupakan enzim yang 

berperan dalam pembentukan asam empedu 

dekonjugasi yang memiliki aktivitas 

antimikroba cukup rendah, sehingga tidak 

membahayakan kehidupan probiotik di 

saluran usus [8]. 

Probiotik diharapkan mampu 

berkolonisasi secara mudah pada saluran 

usus dengan bertahan terhadap berbagai 

kondisi meliputi pH saluran usus, invasi 

bakteri patogen dan penggunaan antibiotik 

oleh inangnya. Probiotik menghasilkan 

senyawa antipatogen (bakteriosin) yaitu 

peptide antipatogen untuk menghambat 

kolonisasi bakteri patogen seperti 

Enteropathogenik E.coli dan Staphilococcus 

aureus pada saluran usus sehingga 

mikroflora usus menjadi tetap seimbang [9].  

Ketahanan probiotik terhadap senyawa 

antibiotik tertentu juga perlu dipertimbangkan 

agar keberlangsungan hidupnya di dalam 

saluran usus tetap ada demi menjaga 

keseimbangan mikroflora usus inangnya [10]. 

 

 

Potensi pangan fermentasi sebagai  

antihipertensi 

Salah satu mekanisme untuk mengatasi 

hipertensi adalah dengan penghambatan 

terhadap aktivitas enzim pengubah 

Angiotensin (Angiotensin Converting 

Enzyme/ACE). Enzim ini akan mengubah 

Angiotensin I menjadi Angiotensin II yang 

menyebabkan vasokrontriksi yang merupakan 

salah satu penyebab terjadinya hipertensi [11] 

Penghambatan ACE dapat dilakukan 

oleh peptide bioaktif yang dihasilkan dari 

proses fermentasi.  ACE inhibitor telah 

banyak diteliti dari proses fermentasi susu.  

Minuman susu yang difermentasi dengan 

Lactobacillus helveticus LBK – 16H dijumpai 

peptida biogenik yang dapat menurunkan 

tekanan darah penderita hipertensi setelah 21 

minggu perlakuan [12].) Peptida yang 

dihasilkan dari fermentasi Lactobacillus 

delbrueckii subsp.bulgaricus SS 1 dari 

fragmentasi  deret β-casein yang terdiri dari 5 

fragmen dan        L.lactis subsp.cremosis FT 

4 dengan 3 fragmen β-casein dan 2 fragmen 

K-casein. Lys-Val-Leu-Pro-Val-Pro-Gln 

diketahui dapat menurunkan tekanan darah 

tikus percobaan sampai 31,5 mmHg dengan 

pemberian secara oral 2mg peptida/kg berat 

badan [13]. 
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Masih sangat terbatas penelitian yang 

dilakukan terhadap peptida ACE inhibitor 

hasil degradasi proteolitik oleh enzim 

mikrobia pada proses fermentasi selain susu.. 

Penelitian peptida antihipertensi pada ikan 

fermentasi dan dijumpai pada heshiko dan 

diketahui dapat menurunkan tekanan darah 

[14]. Ikan makarel yang difermentasi dengan 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus lactis, 

Lactobacillus helveticus diketahui juga 

menghasilkan biogenik peptida antihipertensi 

[15]. 

 

Potensi pangan fermentasi sebagai 

antidiabet 

Diabetes melitus atau yang lebih sering 

dikenal sebagai kencing manis merupakan 

suatu penyakit metabolik yang ditandai 

dengan hiperglikemia akibat gangguan 

sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya 

[16]. Secara umum diabetes melitus terbagi 

atas 2 jenis yaitu diabetes melitus tipe I dan 

diabetes melitus tipe II. Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia menyatakan 

bahwa jumlah penderita diabetes melitus di 

Indonesia terus meningkat dimana 90% 

diantaranya merupakan diabetes melitus tipe 

II, yang terjadi akibat resistensi insulin yang 

disertai disfungsi sel β pancreas, sehingga 

untuk menurunkan kadar glukosa darah pada 

penderita diabetes melitus II, salah satunya 

adalah dengan memperbaiki fungsi sel β 

pankreas. 

Fungsi sel β pankreas dalam 

mensekresi insulin dapat diperbaiki dengan 

cara menstimulasi hormon inkretin. Jenis 

inkretin yang paling banyak adalah glucagon 

like peptide-1 (GLP-1) yang mempengaruhi 

respon peningkatan respon insulin sekitar 

80% [17]. Stimulasi sekresi GLP-1 dapat 

ditingkatkan oleh peran dari short chain fatty 

acid (SCFA) [18] SCFA berperan dalam 

meningkatkan ekspresi gen prekursor GLP-1 

sehingga kadar GLP-1 meningkat. 

Peningkatan kadar GLP-1 ini dapat 

menginduksi sekresi insulin, meningkatkan 

proliferasi sel β pankreas, serta 

mengendalikan sintesis glukagon pada sel 

otot. 

Komponen SCFA yang paling banyak 

yaitu asam asetat, asam propionat, asam 

butirat dan asam laktat.  menyatakan bahwa 

asam propionat dapat meningkatkan sekresi 

GLP-1 dengan konsentrasi 200 mmol/L (1,6 

kali) dan 400 mmol/L (2,4 kali) [18] [19] 

 

Potensi pangan fermentasi dalam 

peningkatan antioksidan 

Secara biologis antioksidan 

didefinisikan sebagai suatu senyawa yang 

dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan 

sebagai akibat proses oksidasi, selain itu juga 

dapat membantu meningkatkan pertahanan 

tubuh . Antioksidan mampu menghambat 

reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal 

bebas dan molekul yang sangat reaktif 

sehingga kerusakan sel dapat dicegah [20] 

Isoflavon merupakan antioksidan alami 

yang banyak terdapat pada jenis tanaman 

dari golongan Leguminoceae, yang mampu 

berfungsi sebagai scavenger radikal bebas 

[21] Namun, kandungan isoflavon di alam 

umumnya masih dalam bentuk terikat dengan 

gula membentuk suatu glukosida, sehingga 
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penyerapan isoflavon dalam usus manusia 

bergantung pada mikroflora usus. Hal ini 

disebabkan mikroflora seperti bakteri asam 

laktat dapat menghasilkan suatu enzim yaitu 

𝛽-glukosidase yang berperan penting dalam 

menghidrolisis senyawa isoflavon glukosida 

yang secara alami terdapat dalam bahan 

pangan menghasilkan isoflavon yang lebih 

mudah diabsorpsi sehingga meningkatkan 

ketersedian isoflavon  

β-glukosidase secara luas ditemukan 

dalam mikroorganisme seperti jamur 

(Aspergillus spp), ragi (Saccharomyces 

cerevisiae) dan bakteri (Lactobacillus). Di 

antara mikroorganisme tersebut, bakteri asam 

laktat mampu menghasilkan aktivitas β-

glukosidase yang tinggi [22]. Pada fermentasi 

sari kedelai menggunakan bakteri asam 

laktat, diketahui dapat meningkatkan 

ketersediaan senyawa isoflavon bioaktif.  

Daidzin, genistin, dan glisitin pada biji kedelai 

dipecah oleh 𝛽-glukosidase selama proses 

fermentasi menghasilkan isoflavon dan 

glukosanya yaitu genistein (5,7,4’-trihidroksi 

isoflavon) dan glukosa, daidzein (7,4’-

trihidroksi isoflavon) dan glukosa, serta 

glisitein (6- metoksi-7,4’-dihidroksi isoflavon) 

[19]. 

Tsangalis et al. [23]  menjelaskan 

bahwa aktivitas β-glukosidase sejalan dengan 

pertumbuhan bakteri asam laktat, dimana 

aktivitas enzim tertinggi terjadi selama fase 

eksponensial (fase pertumbuhan), dan akan 

menurun pada fase kematian (diam). Titiek et 

al., [24] menyatakan kemampuan strain 

bakteri asam laktat L. plantarum-pentosus 

T20, L. plantarum-pentosus T14, L. plantarum 

T32, dan L. plantarum T33 dalam mengubah 

isoflavon glukosida menjadi aglikon pada 

ekstrak kerandang meningkat pada 12 jam 

dengan suhu 300C. Sumarna [25} melaporkan 

dari tujuh strain yang digunakan dalam 

fermentasi sari kedelai, aktivitas β-

glukosidase tertinggi dihasilkan BAL L. 

plantarum SMN 025 sebesar 0,653 U/mL 

pada pertumbuhan BAL optimum yaitu 24 jam 

fermentasi. Selama periode fermentasi 

tersebut terjadi penurunan aktivitas β-

glukosidase setelah 24 jam 

fermentasi,ditunjukkan dengan menurunnya 

jumlah isoflavon yaitu dari 150,062 μg/mL 

pada jam ke-24 menjadi 142,58 μg/mL pada 

jam ke-30. 

Eksplorasi potensi Lactobacillus 

plantarum B1765. 

L.plantarum B1765 sebagai probiotik 

L.plantarum B1765 adalah isolat BAL 

yang diisolasi dari bekasam, suatu produk 

fermentasi berbahan dasar ikan dan nasi 

serta garam dengan perbandingan tertentu. 

Potensi L.plantarum B1765 sebagai probiotik 

telah diteliti dari beberapa aspek meliputi (1) 

resistensinya pada pH lambung dan usus, (2) 

aspek penghambatan terhadap pathogen, (3) 

ketahanan terhadap antibiotic. 

Potensi L.plantarum B1765 sebagai 

probiotik ditunjukkan dengan karakteristik 

resistensi pada semua pH sistem 

pencernakan dengan prosentase diatas 90% 

[26]. Ketahanan hidup bakteri L. plantarum 

B1765 pada kondisi keasaman lambung 

diduga karena adanya faktor instrinsik yaitu; 

(1) mekanisme homeostatis instrinsik yang 

menggunakan sistem transport sel di 
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antaranya sistem Glutamatdekarboksilase 

(GAD), sistem arginin deiminasi (ADI), dan 

pompa proton ATP-ase. BAL cenderung 

memiliki sistem pompa proton ATP-ase dan 

sistem ini menghubungkan produksi ATP 

menuju transmembran proton motive force 

(PMF) sehingga menghasilkan PMF melalui 

sintesis ATP pada saat fermentasi fosforilasi 

tingkat substrat. PMF bekerja secara 

reversibel untuk mengeluarkan kelebihan 

proton (H+) dari sitoplasma sel sehingga pH 

intraseluler sel tetap normal, (2) Membran 

sitoplasma BAL terdiri dua lapisan fosfolipid 

(lipid bilayer) dan permukaannya memiliki 

molekul protein dan glikoprotein sehingga 

bersifat semipermeabel. Komponen tersebut 

membatasi pergerakan keluar masuknya 

senyawa secara spesifik dan menahan 

penetrasi aliran proton (H+) ke dalam 

sitoplasma. [27]  

Karakteristik lainnya sebagai probiotik 

ditunjukkan dengan penghambatan kuat 

terhadap Stapilococcus aureus (zona hambat 

8,0mm), dan penghambatan sedang pada 

Escherichia coli (zona hambat 3.5mm) [28]. 

BAL menunjukkan sifat antagonistik dengan 

cara menghasilkan beberapa senyawa  

antipatogen antara lain asam-asam organik, 

hidrogen peroksida (H2O2), diasetil, 

laktoperoksidase dan subtansi penghambat 

berupa komplek protein spesifik yang disebut 

bakteriosin.  

Asam laktat dan asam asetat mampu 

melemahkan sifat permeabilitas membran sel 

bakteri Gram-negatif dengan cara merusak 

lapisan lipopolisakarida sebagai pelindung 

permeabilitas membran luar sehingga 

substrat antimikroba yang lain seperti 

hidrogen peroksida, diasetil, dan bakteriosin 

dapat berpenetrasi ke dalam sitoplasma sel.  

Hidrogen peroksida (H2O2) merupakan 

oksidator, bleaching agent dan sifat 

antimikrobia. Sifat bakterisidal ditimbulkan 

karena adanya metabolit oksigen yang 

mengakibatkan terjadinya oksidasi sel bakteri 

dan selanjutnya merusak asam nukleat dan 

protein yang merupakan komponen penting 

bagi metabolisme sel.  Pada BAL senyawa ini 

akan terakumulasi cukup besar di dalam sel 

akibat bakteri bersifat katalase negatif 

sehingga tidak terjadi produksi enzim 

katalase untuk memecah H2O2 menjadi H2O 

dan O2 [29] Selanjutnya diasetil yang 

dihasilkan BAL dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Gram-negatif. Diasetil 

bertindak sebagai pengikat arginine binding 

protein pada bakteri Gram-negatif dan akan 

mempengaruhi seluruh metabolisme sel yang 

berhubungan dengan arginin menjadi tidak 

optimal  

Aksi penghambatan bakteriosin sebagai 

efek bakterisidal disebabkan molekul 

bakteriosin akan menempel di permukaan 

membran sel dan secara bertahap 

membentuk pori-pori yang dapat 

mengakibatkan membran sitoplasma sel 

bakteri menjadi tidak selektif sehingga 

molekul-molekul kecil dan ion-ion yang tidak 

diperlukan untuk metabolisme sel dapat 

dengan mudah melewati membran dan 

kemungkinan berakibat terjadi penghambatan 

sintesis ATP dan sistem transport sel. Hal ini 

dapat memicu terjadinya lisis sehingga sel 

mengalami kematian  
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Hasil penelitian menunjukkan isolat L. 

plantarum B1765 memiliki sifat antagonistik 

relatif lebih kuat terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dari kelompok Gram 

positif dibandingkan bakteri Escherichia coli 

dari kelompok Gram negative [26]. Hal ini 

dimungkinkan karena perbedaan dinding sel 

dimana bakteri Gram-negatif memiliki struktur 

dinding lebih kompleks yaitu lapisan luar 

tersusun atas lipoprotein, lapisan tengah 

tersusun atas polisakarida dan lapisan paling 

dalam tersusun dari peptidoglikan (5-10%). 

Sedangkan struktur dinding sel bakteri Gram 

positif lebih sederhana antara lain 90% 

dinding selnya terdiri dari peptidoglikan 

sehingga memudahkan senyawa substans 

antimikroba untuk dapat masuk ke dalam 

sitoplasma sel.[29]  

 

 

 

Kemampuan L.plantarum B1765  sebagai 

penghasil peptida antihipertensi  

Potensi L.plantarum B1765 dalam 

menghasilkan peptida bioaktif antihipertensi 

telah diteliti pada produk fermentasi bekasam, 

L.plantarum B1765 diketahui menghasilkan 

peptide bioaktif dan menunjukkan 

penghambatan ACE hingga 71.54% [30].  

Pengujian lebih lanjut menunjukkan 

bahwa ekstrak bekasam diketahui dapat 

menurunkan tekanan darah sistol (TDS) tikus 

hipertensi. Penurunan TDS terjadi setelah 2 

jam perlakuan dan menunjukkan penurunan 

antara 11.60-36.33 mmHg dengan pemberian 

ekstrak bekasam pada konsentrasi 10, 50  

dan 100 mg/kg berat badan tikus, dan terus 

menunjukkan penurunan hingga 6 jam 

setelah perlakuan, namun meningkat kembali 

pada kondisi awal setelah pemberian ekstrak 

bekasam setelah 8 jam perlakuan (Gambar 

1).   

Gambar 1. Pengaruh konsentrasi peptide 

pada penurunan TDS pada single oral 

Meskipun pemberian secara single oral 

hanya menunjukkan pengaruh sesaat, namun 

pemberian ekstrak bekasam setiap hari 

selama 10 hari menunjukkan penurunan TDS 

hingga normal (220mmHg menjadi 106 

mmHg) dengan pemberian peptida sebanyak 

50mg/kg, sementara TDS control cenderung 

meningkat dari 209,17 mmHg menjadi 215.5 

mmHg.[31] 

Pada narazushi, produk serupa 

bekasam penurunan TDS hanya mencapai 

maksimal 37.7 mmHg [32].  Ekstrak bekasam 

yang difermentasi dengan L.plantarum B1765 

memberikan pengaruh lebih baik pada 

penurunan TDS dibandingkan narazushi  

yang difermentasi secara spontan. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena L.plantarum 

B1765 diketahui mempunyai aktivitas 

proteolitik yang tinggi [33]. Diduga 

L.plantarum B1765 yang digunakan sebagai 

kultur starter pada pembuatan bekasam 

dapat menghasilkan peptide inhibitor ACE 
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lebih tinggi dibandingkan narazushi yang 

difermentasi spantan. Pada penelitian 

sebelumnya ditemukan bahwa L.plantarum 

B1765 mampu menunjukkan kenaikan 

peptide yang berkorelasi dengan peningkatan 

aktivitas sebagai inhibitor ACE [34]  

 

Potensi L.plantarum B1765 sebagai 

antidiabet. 

Potensi L.plantarum B1765 dalam 

menghasilkan metabolit skunder antidiabet 

terkait dengan produksi Short Chain Fatty 

Acid (SCFA) hasil fermentasi serat (terutama 

fruktan) di kolon oleh bakteri anerob. Asam 

butirat dan asam propionate merupakan 

senyawa utama yang berperan dalam 

metabolism glukosa [35] Kemampuan 

L.plantarum B1765 dalam menghasilkan 

SCFA telah diteliti meggunakan yakon 

sebagai sumber fruktan.  

Fermentasi yakon (pikel yakon) selama 

7 hari menggunakan L.plantarum B1765 

sebanyak 10%, dengan kadar garam 3%, 

370C menghasilkan asam propionat dengan 

konsentrasi tertinggi (1182,30 mg/L), asam 

asetat (803,28 mg/L), asam butirat (375,41 

mg/L) dan asam laktat (371,01 mg/L) [36]  

Manfaat pikel yakon hasil fermentasi 

dengan L.plantarum B1765 sebagai 

antidiabet telah diuji menggunakan Rattus 

norvegicus sebagai hewan coba. Kadar 

glukosa darah selama perlakuan pemberian 

ekstrak pikel yakon selama 28 hari seperti 

Tabel 1. 

Tabel 1. Kadar glukosa darah selama 
perlakuan 28 hari 
 

Kelompok      Pre        Perlakuan hari ke 

                                 7        14        21        28 

Kontrol (-)      111,75    91.7      97,0        98,2       98,2  

Kontrol (+)     228,62  213,63  214,00   214,13    214,25 

Glibenklamid 251,75  201,75  143,00     74,25      63,8 

Ekstrak pikel 232,50  154,25  118,38   105,75   

Sumber: [37] 

 

Kelompok kontrol positip adalah kelompok 

tikus diabet yang hanya diberi pakan CMC 

0.5%,  kelompok negative adalah tikus yang 

tidak dibuat diabet, sedangkan kelompok 

glibenkklamid adalah tikus diabet yang diberi 

obat antidiabet dan kelompok tikus diabet 

dengan pemberian ekstrak pikel yakon. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada 

kelompok control tidak terjadi penurunan 

glukosa darah, namun pada kelompok 

perlakuan pemberian glibenklamid (obat 

antidiabet) terjadi penurunan kadar glukosa 

darah bahkan hingga di bawah normal, 

namun hal ini tidak terjadi pada pemberian 

ekstrak pikel yakon. Ekstrak pikel hanya 

menurunkan kadar glukosa darah sampai 

batas normal, bahkan penghentian perlakuan 

hingga 2 minggu kelompok pemberian 

ekstrak pikel menunjukkan kadar glukosa 

darah tetap normal, namun glibenklamid terus 

menurun hingga 27,125. 

 

Potensi L.plantarum B1765 dalam 

meningkatkan antioksidan.  

Pengujian potensi L.plantarum B1765 

dalam meningkatkan aktivitas antioksidan 

telah dilakukan pada sari kedelai yang 

difermentasi L.plantarum B1765. Sari kedelai 

mengandung antioksidan isoflavon, namun 

secara alamiah di alam senyawa ini masih 

terikat dalam bentuk isoflavon glikosida 
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sehingga masih menunjukkan aktivitas 

antioksidan rendah. Hal ini disebabkan, pada 

isoflavon gugus hidroksi fenolik yang 

merupakan gugus aktif antioksidan (meta 5,7-

dihidroksil dan 4’-hidroksil) berperan sebagai 

peredam radikal yang lebih banyak, 

dibandingkan isoflavon glukosida (7-hidroksil 

dan 4’-hidroksil), hal tersebut dikarenakan 

struktur 5-hidroksil pada isoflavon gluosida 

bersifat inaktif dengan mengikat gugus gula. 

Enzim 𝛽-glukosidase (β-D-glucoside 

glucohydrolase) merupakan enzim yang 

berperan dalam dalam hidrolisis senyawa 

glukosida dengan memutus pada ikatan β-D-

glukosida menghasikan senyawa gula (glikon) 

dan bukan gula (aglikon) [38]. Pada 

fermentasi sari kedelai ketersediaan senyawa 

isoflavon meningkat yang disebabkan 

penggunaan bakteri asam laktat yang mampu 

menghasilkan 𝛽-glukosidase yang 

menghidrolisis senyawa isoflavon glukosida 

menghasilkan senyawa isoflavon dan glukosa 

Penelitian Titiek [39] menyebutkan L. 

plantarum T32, L. plantarum T33, dan L. 

plantarum pentosus T35 mempunyai aktivitas 

𝛽-glukosidase.  

Hasil penelitian aktivitas 𝛽-glukosidase 

dari L.plantarum B1765 pada media sari 

kedelai tertinggi terjadi pada jam ke-18, 

dengan aktivitas enzim mencapai 0,868 U/mL 

[40]. Aktivitas enzim oleh L. plantarum B1765 

lebih tinggi dibandingkan pada penelitian 

besar aktivitas 𝛽-glukosidase oleh L. 

plantarum SMN 025 didapatkan sebesar 

0,653 U/mL [41]. Oetino [42] menunjukkan 

besar aktivitas β- glukosidase yang lebih 

tinggi dari L. plantarum B1765 yaitu sebesar 

2,204 U/mL dengan penggunaan kultur 

starter L. acidophilus 4461.  

Pengujian lebih lanjut menunujukkan 

bahwa aktivitas antioksidan soygurt pada jam 

ke-18 fermentasi didapatkan nilai IC50 

sebesar 122,43 𝜇g/mL dengan prosentase 

peredaman DDPH mencapai 70,68% [43] 

Beberapa penelitian pada fermentasi 

sari kedelai dengan penggunaan bakteri 

asam laktat menunjukkan aktivitas % 

peredaman radikal bebas DPPH oleh BAL L. 

rhamnosus C6 sebesar 50,09% [44], kultur 

yogurt NCDC-262 dan L. achidophilus (1:2) 

dihasilkan sebesar 54%, ,dan L. plantarum 

Lp6 sebesar 64,15% pada konsentrasi 

sampel 10 mg/mL. Pada penelitian Chen et 

al., [45] ekstrak etanol yang berasal dari 

fermentasi sari kedelai hitam dengan oleh 

amobili Rhizopus oligosporus NTU5 mampu 

menghasilkan nilai IC50 sebesar 7,5 (𝜇g/mL). 

Berdasarkan hasil penelitian nilai IC50 yang 

terdapat pada soygurt tergolong dalam 

katergori sedang. 

 

 

 

KESIMPULAN 

L.plantarum B1765 merupakan BAL 

yang sangat berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai kultur starter dalam berbagai pangan 

fermentasi dalam kapasitasnya sebagai 

probiotik, antihipertensi, antidiabet dan 

meningkatkan aktivitas antioksidan isoflavon.  
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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai interpretasi, analisis, dan inferensi siswa dengan penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental dengan 

desain penelitian One Group Pretest-Posttest Design. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMA 1 

Manyar Gresik. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan metode tes. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Nilai komponen interpretasi 100% siswa berhasil memperoleh skor ≥3, 93,8% 

memiliki nilai gain skor dengan kriteria tinggi dan 6,3% dengan kriteria sedang. (2) Nilai komponen analisis 

68,8% siswa berhasil memperoleh skor ≥3, 34,4% memiliki nilai gain skor dengan kriteria tinggi dan 62,5% 

dengan kriteria sedang. (3) Nilai komponen inferensi 100% siswa berhasil memperoleh skor ≥3, 97% memiliki 

nilai gain skor dengan kriteria tinggi dan 3% dengan kriteria sedang. 

Kata kunci: Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Keterampilan Berpikir Kritis, Laju Reaksi 

 

Abstract 

This study aims to determine the value of interpretation, analysis, and inference of students with the 

application of problem-based learning model. This type of research is a pre-experimental study with One 

Group Pretest-Posttest Design research design. Target of this research is student of class XI in SMA 1 Manyar 

Gresik. Methods of data collection are the method of observation and test methods. The results showed that: 

(1) The value of the interpretation component 100% of students successfully obtained a score of ≥3, 93.8% has 

a score gain score with high criteria and 6.3% with medium criteria. (2) Value of analysis component 68,8% 

student got score ≥3, 34,4% have score gain score with high criterion and 62,5% with medium criterion. (3) 

Inference component value 100% of students successfully obtained score of ≥3, 97% have value of gain score 

with high criterion and 3% with medium criterion. 

Keywords: Problem-Based Learning Model, Critical Thinking Skills, Reaction Rates. 
 

 
 
I. PENDAHULUAN 

 Pendidikan memiliki peranan yang sangat 

penting dalam mencetak sumber daya 

manusia yang unggul dan kompeten. 

Pendidikan adalah suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas manusia agar mampu 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang semakin berkembang saat 

ini. Ilmu pengetahuan tersebut berkembang 

sesuai dengan jenis fenomena yang terjadi. 

Salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) yang memiliki dan menunjukkan 

karakteristik tertentu yang berbeda dengan 

disiplin ilmu lainnya 

 Kimia merupakan salah satu rumpun ilmu 

yang termasuk ke dalam Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) yang mengkhususkan bahasan 

pada struktur dan komposisi zat, perubahan, 

dan energi yang menyertai perubahan 

tersebut. Mata pelajaran kimia perlu diajarkan 

untuk tujuan yang lebih khusus yaitu 

membekali peserta didik pengetahuan, 

pemahaman dan sejumlah kemampuan yang 

dipersyaratkan untuk memasuki jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi serta 

mengembangkan ilmu dan teknologi. Oleh 
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karena itu, pembelajaran kimia tidak boleh 

mengesampingkan proses penemuan konsep, 

sehingga yang diperoleh siswa tidak hanya 

kimia sebagai produk tetapi juga dapat 

melatih cara berpikir siswa untuk 

memecahkan masalah terutama yang 

berkaitan dengan ilmu kimia secara ilmiah 

yaitu kimia sebagai proses. Hal ini sejalan 

dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2016 

mengenai standar kompetensi lulusan SMA 

bahwa siswa SMA harus memiliki 

keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaborasi, dan 

komunikatif melalui pendekatan ilmiah 

sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 

satuan pendidikan dan sumber lain secara 

mandiri.[1] 

Screven, Paul dan Angelo, 

memandang berpikir kritis sebagai proses 

disiplin cerdas dari konseptualisasi, 

penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi aktif 

dan berketrampilan yang dikumpulkan dari, 

atau dihasilkan oleh, observasi, pengalaman, 

refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai 

sebuah penuntun menuju kepercayaan dan 

aksi. Selain itu, berpikir kritis juga telah 

didefinisikan sebagai “berpikir yang memiliki 

maksud, masuk akal, dan berorientasi tujuan” 

dan “kecakapan untuk menganalisis sesuatu 

informasi dan ide-ide secara hati-hati dan 

logis dari berbagai macam perspektif” [2] 

Facione menyatakan ada enam 

kecakapan berpikir kritis utama yang terlibat 

di dalam proses berpikir kritis. Kecakapan-

kecakapan tersebut adalah interpretasi, 

analisis, evaluasi, inference, penjelasan, dan 

regulasi diri. Cottrel mendefinisikan berpikir 

kritis sebagai : (1) suatu sikap mau berpikir 

secara mendalam sera masalah-masalah dan 

hal-hal yang berada dalam jangkauan 

pengalaman seseorang; (2) pengetahuan 

tentang metode-metode pemeriksaan dan 

penalaran logis; dan (3) semacam sesuatu 

keterampilan untuk menerapkan metode-

metode tersebut.[2] 

Salah satu model pembelajaran yang 

dapat melatihkan keterampilan berpikir kritis 

siswa adalah model pembelajaran berbasis 

masalah. Berdasarkan Permendikbud No. 22 

Tahun 2016 mengatakan bahwa untuk 

mendorong kemampuan peserta didik untuk 

menghasilkan karya kontekstual, baik 

individual maupun kelompok maka sangat 

disarankan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based 

learning). Model pembelajaran berbasis 

masalah dapat meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi yang dipelajari, 

kemmapuan memecahkan masalah, dan 

keterampilan menerapkan konsep.  

Pembelajaran berbasis masalah 

mempunyai ciri-ciri yaitu : (1) mengajukan 

pertanyaan atau masalah; (2) berfokus pada 

interdisiplin; (3) penyelidikan otentik; (4) 

menghasilkan karya nyata dan memamerkan. 

Pembelajaran berbasis masalah memiliki 

beberapa tahap utama (sintaks) pembelajaran 

yang meliputi : (1) mengorientasi siswa 

kepada masalah; (2) mengorganisasi siswa 

untuk belajar; (3) membantu penelitian 

mandiri dan kelompok; (4) mengembangkan 

dan menyajikan artefak dan benda pajang; (5) 

menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah.[3] 

Berdasarkan silabus mata pelajaran 

kimia, dalam materi laju reaksi kompetensi 

dasar yang hendak dicapai oleh siswa yaitu 

3.7 Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi dan menentukan 

orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan 

dan 4.7 Merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta menyajikan hasil 

percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi dan orde reaksi. Kompetensi dasar 

tersebut menuntut siswa untuk dapat 

mempunyai keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan tersebut dilatihkan kepada siswa 

pada kegiatan praktikum.  

Fakta yang ada di di SMAN 1 

Manyar Gresik setelah dilakukan pra 

penelitian, dimana sebanyak 37% siswa 

mengatakan pembelajaran yang dilakukan 

selama ini hanya berpusat guru. Serta siswa 

merasa materi laju reaksi adalah materi yang 

dianggap sulit dengan persentase 44% atau 

sebanyak 12 siswa. 

Pra penelitian juga dilakukan untuk 

mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa, 

dan faktanya membuktikan bahwa sebanyak 

27 siswa SMA N 1 Manyar untuk 

merumuskan masalah mendapatkan skor 2,3 
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dengan predikat C+, lalu untuk merumuskan 

hipotesis mendaptkan skor 1,9 dengan 

predikat C, untuk menentukan variabel 

mendapatkan skor 2,2 dengan predikat C+, 

untuk menganalisis mendapatkan skor 2,3 

dengan predikat C+, untuk soal menarik 

kesimpulan siswa mendapatkan skor 2,5 

dengan predikat C+, dengan hasil berikut 

siswa belum dikatakan tuntas karena skor 

ketuntasan adalah ≥ 3,08 atau nilai 77 dengan 

predikat B. Dengan hasil tersebut maka siswa 

perlu untuk dilatihkan keterampilan berpikir 

kritis. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan 

bahwa model pembalajaran berbasis masalah 

dapat membantu melatihkan keterampilan 

berpikir kritis siswa dalam belajar,  sehingga 

peneliti hendak melakukan penelitian yang 

berjudul “Interpretasi, Analisis Dan 

Inferensi Dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Pada 

Materi Pokok Laju Reaksi Kelas Xi Di 

Sma Negeri 1 Manyar Gresik” 
 

II. METODOLOGI 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian pre-eksperimental atau eksperimen 

semu. Sasaran penelitian ini adalah siswa 

kelas XI di SMA 1 Manyar Gresik. Desain 

penelitian yang digunakan adalah One Group 

Pretest-Posttest Design. 

 

 

 

(Sugiyono, 2011: 75)[4] 

Keterangan : 

O1= nilai pre-test (sebelum diberi 

   perlakuan) 

X= perlakukan (pengajaran melalui 

   model yang diterapkan) 

O2= nilai post-test (setelah diberi 

   perlakuan) 

Perangkat pembelajaran yang 

digunakan pada penelitian ini terdiri dari 

Silabus, RPP, dan LKS. Instrumen penelitian 

yang digunakan meliputi lembar pengamatan 

keterlaksanaan sintak, lembar penilaian 

berpikir kritis, lembar penilaian hasil belajar, 

lembar pengamatan aktivitas siswa. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi, metode tes dan metode angket. 

Metode observasi digunakan untuk 

mengamati keterlaksanaan model 

pembelajaran berdasarkan masalah dan 

aktivitas siswa. Metode tes digunakan untuk 

mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa 

dan mengukur hasil belajar siswa pada materi 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

Tes ini diberikan di awal dan akhir 

pembelajaran pada setiap pertemuan. 

Penelitian dilakukan sebanyak dua 

kali pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua 

digunakan untuk menerapkan model 

pembelajaran berdasarkan masalah untuk 

melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa 

dengan menggunakan LKS yang berorientasi 

keterampilan berpikir kritis. Pada setiap 

pertemuan diberikan soal pretest dan postest 

keterampilan berpikir kritis. 

Teknik analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah analisis data 

keterlaksanaan model pembelajaran berbasis 

masalah, analisis penilaian keterampilan 

berpikir kritis siswa serta analisis tes produk 

(hasil belajar) dengan menghitung selisih rata-

rata nilai postest dan pretest (n-gain score), 

analisis aktivitas siswa dan analisis respon 

siswa. 

 
III. HASIL DAN DISKUSI 

Hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

Keterampilan berpikir kritis siswa 

dapat diketahui dari tes yang mengacu pada 

indikator berpikir kritis. Tes yang dilakukan 

berupa pretest dan posttest. Soal yang 

digunakan untuk menilai keterampilan 

berpikir kritis siswa adalah berupa soal 

uraian. Komponen berpikir kritis yang 

dilatihkan yakni interpretasi, analisis, dan 

inferensi. 

Keterampilan berpikir kritis pada 

komponen interpretasi terdapat sebanyak 3 

soal uraian dimana soal tersebut membahas 

tentang merumuskan masalah, merumuskan 

hipotesis dan menentukan variabel.  

O1 X O2 
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Gambar 2.   Persentase ketuntasan siswa 

pada komponen interpretasi 

dilihat dari gain skor 

Pada gambar tersebut menunjukkan 

data hasil pretest dan posttest peserta didik 

dalam keterampilan berpikir kritis pada 

komponen interpretasi, sebanyak 30 siswa 

dinyatakan memiliki nilai gain skor dengan 

kriteria tinggi dan sebanyak 2 siswa  

dinyatakan memiliki nilai gain skor dengan 

kriteria sedangdan seluruh siswa berhasil 

memperoleh nilai ≥ 3.Siswa dapat 

menginterpretasi apabila siswa dapat 

mengubah informasi dari fenomena yang 

disajikan ke bentuk kalimat pertanyaan. [6] 

Pada soal pretest dan posttest 

keterampilan berpikir kritis komponen 

analisis terdapat satu butir soal uraian yang 

berisi tentang menganalisis hasil percobaan 

yang terdapat pada fenomena yang telah 

diberikan. Pengertian analisis menurut 

Facione adalah mengidentifikasi hubungan-

hubungan inferensional yang dimaksud dan 

aktual diantara pernyataan-pernyataan, 

pertanyaan-pertanyaan, konsep-konsep, dan 

deskripsi-deskripsi. [2] 

 

 
Gambar 3. Persentase ketuntasan siswa pada 

komponen analisis dilihat dari 

gain skor 

 

Dari gambar di atas, hasil nilai dari 

posttest menjadi sangat baik dan 22 siswa 

berhasil mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 

nilai ≥ 3. Dan juga jika dilihat dari gain skor 

sebanyak 11 siswa mendapatkan kriteria 

tinggi, 20 siswa mendapatkan kriteria sedang 

dan 1 siswa mendapatkan nilai rendah. Siswa 

SDA mendapatkan nilai rendah karena ketika 

menjawab soal tes analisis, siswa tersebut 

menjawab kurang lengkaphanya memenuhi 1 

indikator yaitu berhubungan terhadap 

fenomena.   

Pada soal pretest dan posttest 

keterampilan berpikir kritis komponen 

inferensi terdapat satu butir soal uraian yang 

berisi tentang hubungan faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi terhadap kecepatan 

laju reaksi. 

 

Gambar 5. Persentase ketuntasan siswa pada 

komponen inferensi dilihat dari 

gain skor 

 

Dari gambar di atas, jika dilihat dari 

gain skor sebanyak 31 siswa mendapatkan 

kriteria tinggi, dan 1 siswa mendapatkan nilai 

rendah, dan seluruh siswa berhasil 

mendapatkan nilai di atas KKM yaitu nilai ≥ 

3. Pada nilai pretest siswa seluruhnya 

mendapatkan nilai yang berada di bawah 

KKM, hal ini dikarenakan siswa masih belum 

bisa memahami variabel apa yang saling 

berpengaruh.  

Keterampilan berpikir kritis berhasil 

dilatihkan kepada siswa dengan menggunakan 

lembar tes keterampilan berpikir kritis pada 

materi pokok laju reaksi memperoleh gain 

skor rata-rata keseluruhan selama dua 

pertemuan yaitu, pada komponen interpretasi, 

analisis, dan inferensi pada kriteria tinggi dan 

sedang. Sehingga keterampilan berpikir kritis 

yang dilatihkan dapat dikatakan berada pada 

tingkat tinggi dan sedang. Tujuan dari 

pembelajaran berbasis masalah yaitu untuk 

94%

6%

Tinggi

Sedang

34%

63%

3%

Tinggi

Sedang

Rendah

97%

3%

Tinggi

Rendah
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meningkatkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yang melibatkan penggunaan proses 

intelektual dan kognitif, mulai dari proses 

dasar seperti mengingat untuk berpikir pada 

tingkat yang lebih tinggi, seperti 

menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi, 

inilah kemampuan tingkat yang lebih tinggi, 

menganalisis, mengkritik dan mencapai 

kesimpulan berdasarkan inferensi suara dan 

penilaian. [5] 

 
IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan kesesuaian antara hasil 

penelitian dengan rumusan masalah, dapat 

disimpulkan bahwa keterlaksanaan model 

pembelajaran berdasarkan masalah untuk 

melatihkan keterampilan berpikir kritis pada 

materi pokok laju reaksi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Manyar Gresik yang ditunjukkan 

dengan persentase rata-rata keterlaksanaan 

pembelajaran pada pertemuan I sebesar 

82,16% dan pada pertemuan II sebesar 

86,52%. Penerapan model pembelajaran 

berdasarkan masalah pada materi laju reaksi 

dapat melatihkan keterampilan berpikir kritis 

siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan nilai N-gain dari hasil pretest dan 

posttest pada komponen interpretasi, analisis, 

dan inferensi berada pada kriteria tinggi dan 

sedang. Jika dilihat dari ketuntasan nilai 

posttest pada komponen interpretasi dan 

inferensi seluruh siswa memperoleh nilai ≥ 3 

sedangkan pada komponen analisis yang 

berhasil mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 

nilai ≥ 3 sebanyak 22 siswa. Hasil belajar 

pengetahuan siswa selama dua kali pertemuan 

didapatkan sebanyak 28 siswa sudah tuntas 

dan masih terdapat 4 siswa yang belum 

tuntas. Jika dilihat dari gain skor sebanyak 18 

siswa masuk dalam kategori sedang dan 14 

siswa masuk dalam kategori tinggi. Aktivitas 

relevan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung mendapat persentase sebesar 

97,58% pada pertemuan 1 dan sebesar 

98,18% pada pertemuan 2. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa aktivitas siswa 

dikatakan terlaksana dengan baik dan 

mendukung keefektifan model pembelajaran 

berbasis masalah dalam melatihkan 

keterampilan berpikir kritis. 
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(Science, Technology, Engineering, and Matematics)  UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN 

KONSEP SISWA PADA MATERI POKOK TERMOKIMIA DI SMA 

IMPLEMENTATION OF LEARNING CYCLE 5E WITH STEM APPROACH TO IMPROVE 

STUDENTS’ CONCEPT MASTERY IN THERMOCHEMISTRY 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dengan pendekatan STEM pada materi pokok termokimia. Perangkat 

pembelajaran dikembangkan menggunakan model 4-D dengan rancangan uji coba one group pretest-posttest 

design pada siswa kelas XI IPA SMA Muhammdiyah 3 Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validasi, observasi, tes, dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) aktivitas siswa 

dalam pembelajaran berpusat pada siswa; (2) penguasaan konsep siswa mencapai ketuntasan dengan skor 

peningkatan yang tinggi; (3) siswa memberikan respons positif terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan pendekatan STEM 

pada materi pokok termokimia sudah efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa. 

Kata kunci: Model pembelajaran Learning Cycle 5E, pendekatan STEM, termokimia, penguasaan konsep 

 

The objective of this study is knowing the improvement of students’ mastering concept after the implementation of 

Learning Cycle with STEM approach in Thermochemistry topic. The learning materials were developed using 4-D 

models and using one group pretest-posttest design which tested at 11th grade of science class in Muhammadiyah 3 

Senior High School. The techniques used in this study were validation, observation, test, and questionnaire. The 

result of this study are: (1) the students activity refered to student-centered learning; (2) the students’ mastery 

concept attain completeness with high improvement score; (3) students gave positive response to the learning 

process. Based on result, the conclution of this study is Learnig Cycle 5E with STEM approach in Thermochemistry 

topic is effective to improve students’ concept mastery. 

 

Keywords: Learning Cycle 5E, STEM, concept mastery Thermochemistry
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PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan penting dalam 

menyiapakan sumber daya manusia yang berkualitas 

sebagai generasi penerus bangsa. Penddikan yang 

berkalitas akan menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas pula, sehingga pemerintah memiliki 

beberapa peraturan tersendiri untuk lembaga-lembaga 

pendidikan untuk mengatur seluruh kegiatan. 

Sehingga pemerintah mengatur penyelenggaraan 

lembaga pendidikan dalam Undang Nomor 21 Tahun 

2003 pasal 1 ayat 1. 

Salah satu syarat Bentuk pendidikan menurut 

kurikulum 2013 harus dapat mendukung peningkatan 

hasil belajar siswa baik hasil belajar pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Agar tercapainya tujuan 

tersebut maka Proses Pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Pembelajaran yang bersifat teacher 

center berubah menjadi student center, pendekatan 

tekstual menjadi pendekatan saintifik, pemanfaatan 

teknologi dalam pembelajaran dan melibatkan 

keseimbangan softskill dan hardskill. [1].  

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan 

pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi. Tentang standar proses, 

perencanaan pembelajaran  meliputi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan  penyiapan 

media serta sumber belajar, perangkat penilaian 

pembelajaran, dan skenario pembelajaran, sehingga 

guru perlu menyiapkan bahan ajar atau media 

pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar. [2]. 

Bahan ajar yang wajib ada dalam setiap kegiatan 

belajar adalah Buku Siswa (BAS) dan Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS). BAS disusun untuk proses 

pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi 

yang akan dipelajari. LKS berisi tugas-tugas yang 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 

Penyusunan LKS bertujuan untuk menyajikan bahan 

ajar yang memudahkan siswa berinteraksi dengan 

materi yang akan dipelajari, melatih proses  belajar 

dan  kreativitas siswa serta memudahkan guru dalam 

memberikan penugasan.  

Proses pembelajaran yang baru sesuai kurikulum 

2013 beserta bentuk kelengkapan perangkat 

pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa pada tiga aspek yakni pengetahuan, 

sikap dan keterampilan namn fakta dilapangan 

menunjukan hasil yang bertolak belakang, khususnya 

di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya dimana hasil 

belajar kimia siswa masih rendah yakni rat-rata 50,6 

di bawah KKM sekolah yakni 74. Hasil wawancara 

guru mata pelajaran kimia menyatakan bahwa hasil 

belajar siswa terendah terletak pada materi kimia 

yang melibatkan penguasaan konsep, kemampuan 

matematika, dan kreativitas salah satu pokok 

pelajaran kimia dimana hasil belajar siswa rendah 

adalah termokimia. Kesulitan-kesulitan siswa dalam 

materi termokimia juga didukung oleh penelitian-

penelitian yang telah banyak dilakukan, baik yang 

dilakukan di Indonesia maupun di negara-negara lain. 

Hal ini diperparah dengan perangkat pembelajaran 

yang tidak ada perubahan dari tahun ke tahun dan isi 

materi masih berisfat umum. 
Berdasarkan uraian masalah di atas maka 

dibutuhkan Model pembelajaran yang sesuai dengan  

Materi ajar termokimia, kurikulum 2013 dan teori 

pembelajaran konstruktivisme yakni  model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dengan pendekatan 

STEM. Pendekatan STEM sendiri merupakan 

gabungan empat disiplin ilmu (sains, teknologi, 

engineering dan metematika) sekaligus yang dapat 

dimasukan kedalam model atau diterapkan sebagai 

unit kurikulum [3] Model pembelajaran Learning 

Cycle 5E dengan pendekatan STEM cocok 

diterapkan dalam materi Termokimia karena 

karakteristik materi Termokimia adalah bersifat 

abstrak dan merupakan konsep yang berjenjang dari 

yang sederhana ke konsep yang lebih tinggi serta 

menuntut kemampuan matematis siswa, seringkali 

siswa kurang menyadari pentingnya Termokimia 

dalam kehidupan.  

Learning Cycle 5E memiliki Tahap-tahap 

pembelajaran yang dapat memberi ruang untuk 
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keempat disiplin Ilmu STEM diterapkan didalamnya. 

Hal ini dipekuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

[4] menyatakan bahwa suatu pembelajaran yang 

dirancang menggunakan pendekatan STEM atau bisa 

dikatakan Learning By Design (LBD)  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar kognitif 

siswa disbanding pembelajaran yang hanya menalir 

tanpa ada penghkususan didalamnya seperti 

pembelajaran tradisional atau pembelajaran yang 

bersifat Teacher center. [5] salah satu Manfaat Model 

Learning Cycle 5E yakni tuntutan skill abad 21 

seperti pemecahan masalah, analisis, kemampuan 

beradaptasi, komunikasi, dan managemen diri dapat 

terfasilitasi dengan lima fase yang dimiliki oleh 

Learning Cycle 5E dan pendekatan STEM membuat 

pembelajaran yang memiliki emat didiplin ilmu 

tersekat-sekat menjadi melebur sehingga siswa bisa 

mengetahui manfaat dari pembelajaran mereka [6] 

 

METODE 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

praeksperimen dengan rancangan one group pretest-

posttest design. 

 

Subyek Penelitian 

Subjek uji coba penelitian ini adalah siswa kelas 

XI IPA SMA Muhammadiyah 3 Surabaya pada 

semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 10 

siswa.  

Teknik Pengumpulan Data  

 Validasi. Teknik ini digunakan untuk 

menentukan kesahihan (kevalidan) oleh ahli yang 

terdiri atas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Buku Ajar Siswa (BAS), Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS), Tes Pengetahuan. 

 Angket. Teknik ini digunakan untuk mengukur 

pendapat atau tanggapan siswa terhadap 

perangkat pembelajaran. Angket ini meliputi 

keterbacaan BAS dan LKS dan respon siswa 

terhadap pembelajaran.  

 Pengamatan. Teknik ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data penelitian mengenai 

keterlaksanaan RPP, aktivitas siswa, pengamatan 

sikap, keterampilan, kendala yang dihadapi 

selama proses pembelajaran. 

 Pemberian tes penguasaan konsep. Pada tes 

penguasaan konsep diberikan pretest dan posttest 

sesuai dengan tujuan pembelajaran dan indikator 

yang tercantum pada RPP. sehingga akan 

diketahui pengaruh pembelajaran terhadap 

peningkatan penguasaan konsep siswa. 

Teknik Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul kemudian 

dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Data validitas perangkat pembelajaran 

dihitung melalui rata-rata, sedangkan data 

keterlaksanaan pembelajaran, keterbacaan perangkat 

pembelajaran, aktivitas siswa, dan respon siswa 

dihitung melalui persentase.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Validasi Perangkat Pembelajaran 

Perangkat dikembangkan menggunakan model 4D 

kemudian divalidasi oleh tiga validator sebagai ahli. 

perangkat pembelajaran dalam penelitian ini berupa 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku ajar 

siswa (BAS), lembar kegiatan siswa (LKS), dan tes 

penguasaan konsep (THB).  

Berdasarkan hasil validasi diproleh data bahwa 

keempat perangkat tersebut dinyatakan valid dengan 

skor hasil yang disajikan pada tabel 1 

Tabel 1. Hasil dan skor  validasi perangkat  

No.  Perangkat  Nilai 

rata-rata 

Kategori  

1. RPP 3,6 Sangat valid 

2. LKS 3,62 Sangat valid 

3. BAS 3,61 Sangat valid 

4. THB 3,77 Sangat valid 

 

Dengan demikian perangkat tersebut layak 

digunakan dalam proses pembelajaran dalam materi 

pokok termokimia 

Keterlaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran diamati untuk 

mengetahui penerapan model pembelajaran  

menggunakan lembar observasi yang diisi oleh tiga 

orang pengamat selama pembelajaran berlangsung 
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dalam tiga kali pertemuan. Skor persentase 

keterlaksanaan RPP dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Keterlaksanaan RPP  

Pertemuan 

ke- 

Jumlah Aspek Keterlaksanaan 

RPP (%) RPP Teramati 

1 20 20 100 

2 20 20 100 

3 20 20 100 

 

Hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan rpp 

menunjukan bahwa guu telah  melakukan seluruh 

langkah-langkah (sintak) pembelajaran dengan baik. 

Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran selama 3 kali pertemuan oleh tiga 

orang pengamat dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar  1 diagram aktivitas siswa. 

Gambar 1 menunjukan persentasi aktivitas siswa  

yang beberapa diantaranya mendominasi yakni 

sebesar 39%  membaca buku ajar, 25% dikusi dan 

tanya jawab, 11% melakukan percobaan dan perilaku 

tidak relevan hanya 2%. Hal ini menunjukan bahwa 

pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 5 

E berbasis STEM adalah pembelajaran Student 

Center  sedangkan perilaku tidak relevan siswa 

disebabkan karena beberapa siswa belum terbiasa 

dengan model pembelajaran baru. 

Setelah pembelajaran pada tiga pertemuan telah 

dilakukan, siswa diminta mengisi angket respon 

siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap 

embelajaran Learning Cycle 5 E. Hasil analisis 

persentase respon siswa disajikan dalam Gambar 2. 

 
Gambar 2. Respon Siswa terhadap Pembelajaran 

 

Keterangan:  

Pendapat 1  : Katertarikan siswa terhadap komponen 

pembelajaran  

Pendapat 2  : Keterbaruan komponen pembelajaran 

Pendapat 3  : Kemudahan siswa dalam memahami 

komponen pembelajaran 

Pendapat 4  : Kejelasan cara mengajar guru dalam 

membimbing siswa selama KBM 

Pendapat 5  : Cara guru menggunakan pembelajaran  

Pendapat 6  : Kemudahan siswa dalam menjawab 

butir soal 

Pendapat 7  : Minat siswa untuk mengikuti model 

pembelajaran  

 

Jika dirata-rata secara keseluruhan maka nlai 

respon siswa terhadap pembelajaran sebesar 91,40% 

sehingga dikategorikan respon siswa adalah positif 

karena ≥ 81%. Dengan hasil respon siswa positif 

maka bisa disimpulkan bahwa siswa menerima 

dengan baik seluruh komponen dalam menunjang 

peningkatan hasil belajar siswa. 

Penguasaan Konsep Siswa 

Hasil analisi penguasaan konsep siswa disajikan 

pada Tabel 3  

Tabel 3 Ketuntasan Hasil Belajar 

Siswa Pre Post n-Gain 

Nilai KET Pr Nilai KET Pr 0.82 

1 27 TD D 87 T B 0.81 

2 27 TD D 86 T B 0.77 

3 26 TD D 83 T B 0.67 

4 40 TD D 80 T C 0.83 

5 22 TD D 87 T B 0.88 

6 32 TD D 92 T A 0.83 

7 29 TD D 88 T B 0.90 

8 42 TD D 94 T A 0.75 

9 20 TD D 74 TT D 0.77 

10 25 TD D 83 T B 0.82 
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Keterangan: 

KET : Ketuntasan Individual  

T : Tuntas   

TT : Tidak Tuntas 

Pr : Predikat  

  

 Pada saat pretest, semua siswa dinyatakan tidak 

tuntas tetapi pada saat posttest semua siswa 

dinyatakan tuntas. Ketuntasan siswa pada 

pembelajaran mencapai  90% . 

Berdasarkan hasil pretest dan posttest dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

learning cycle 5E berbasis STEM dapat 

meningkatkan penguasaan konsep siswa terhadap 

materi yang disampaikan oleh guru,  hal tersebut 

ditunjukkan oleh peningkatan skor (gain-score) pada 

semua siswa yang mengikuti proses pembelajaran 

dengan rata-rata 0,80 atau berkategori tinggi. 

Model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis 

STEM  efektif untuk meningkatkan penguasaan 

konsep siswa, dikarenakan tahapan-tahapan 

pembelajaran yang dialami siswa sesuai dengan 

perkembangan kognitif siswa yaitu tahap operasional 

formal, suatu tahap dimana siswa sudah dapat 

berpikir secara abstrak/simbolik dan menyelesaikan 

masalah melalui eksperimen [7] Model pembelajaran 

Learning Cycle 5E berbasis STEM  memiliki lima 

tahapan (fase) yaitu Engaggement, exploration, 

explanation, elaboration  dan evaluation dengan 

empat disiplin ilmu Sains matematika teknologi dan 

Engineering diterapkan didalamnya. 

Tahap engaggement merupakan tahap awal di 

mana siswa diberikan apersepsi dan motivasi berupa 

fenomena yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Ausubel menyatakan bahwa belajar bermakna 

merupakan suatu proses di mana informasi baru 

dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang telah 

dimiliki oleh orang yang sedang belajar. Hal ini 

didukung oleh Thorndike dalam teorinya yang 

mengatakan bahwa hubungan antara stimulus dengan 

respon akan baik apabila ada kesiapan dalam diri 

individu. Stimulus yang dimaksudkan adalah materi 

yang akan dipelajari oleh siswa, sehingga apabila 

dalam diri siswa belum ada kesiapan untuk menerima 

materi yang diajarkan, maka siswa tidak akan dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Tahap selanjutnya yakni tahap exploration. Tahap 

ini merupakan tahap yang penting karena pada tahap 

ini siswa mulai masuk ke dalam materi pokok. 

Vygotsky memperkenalkan sebuah teori belajar yang 

disebut dengan teori pembelajaran sosial. Vygotsky 

menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk oleh siswa 

sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa sendiri 

melalui bahasa [8] Proses pembelajaran terjadi 

apabila siswa bergelut dengan permasalahan-

permasalahan yang masih dalam jangkauan 

kemampuan mereka, yang lebih dikenal dengan zone 

of proximal development, yaitu zona atau daerah 

tingkat perkembangan kemampuan sedikit di atas 

daerah perkembangan kemampuan seseorang ketika 

belajar. Vygotsky juga memperkenalkan istilah 

scaffolding dalam proses belajar, yakni pemberian 

bantuan kepada siswa selama tahap perkembangan 

awal yang kemudian dikurangi sedikit demi sedikit 

dan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada 

siswa untuk mengambil alih tanggung jawab 

sepenuhnya. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti 

untuk membagi siswa ke dalam kelompok belajar 

yang heterogen, yang artinya bahwa di dalam 

kelompok belajar tersebut setiap siswa memiliki 

kemampuan yang beragam. Hal ini dimaksudkan agar 

siswa yang memiliki kemampuan lebih dapat 

memberikan bantuan kepada teman kelompoknya 

yang merasa kesulitan dalam memahami konsep.  

Tahap ini memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk memanfaatkan panca inderanya semaksimal 

mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan 

melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum, 

menganalisis mencari solusi, mendiskusikan 

fenomena alam, mengamati fenomena alam atau 

perilaku sosial, dan lain-lain.  siswa diminta membuat 

prediksi, mengembangkan hipotesis, desain 

eksperimen, mengumpulkan data, menarik 

kesimpulan, dan sebagainya dengan tidak hanya 

megelut dengan konsep-konsep sain siswa juga dapat 

memanfaatkan disiplin ilmu teknologi dan 

matematika untuk mencapai tujuan fase ini. 

Tahap selanjutnaya yakni Explanasi, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bergelut dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk 

melatih siswa menganalisis hasil percobaan maupun 

soal-soal yang diberikan oleh guru atas fenomena 
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yang telah diamati oleh siswa. Kegiatan pada fase ini 

bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan dan 

mengembangkan konsep yang diperoleh siswa. Siswa 

dituntut untuk menjelaskan konsep yang sedang 

dipelajari dalam kalimat mereka sendiri. Pada fase ini 

siswa menemukan istilah–istilah dari konsep yang 

dipelajari. Piaget berpendapat bahwa ada dua proses 

penting yang terjadi dalam perkembangan dan 

pertumbuhan kognitif anak yaitu asimilasi dan 

akomodasi. Asimilasi merupakan proses 

menyesuaikan atau mencocokkan informasi baru 

dengan apa yang telah diketahui. Apabila seorang 

individu menerima informasi atau pengalaman baru 

maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga 

cocok dengan struktur kognitif yang telah 

dimilikinya. Akomodasi merupakan suatu proses 

dimana anak menyusun dan membangun kembali 

atau mengubah apa yang telah diketahui sebelumnya 

sehingga informasi yang baru itu dapat disesuaikan 

dengan lebih baik [9] Dengan meminta siswa 

menyampaikan hasil observasinya ada tahap 

eksplorasi makan akan terjadi roses asimilasi dan 

akomodasi dalam kegiatan pembelajaran, konsep 

yang dibangun siswa akan lebih kuat. Dengan adanya 

perolehan konsep yang lebih kuat ini maka 

diharapkan siswa bisa memafaatkan konsep barunya 

untuk menyelesaikan permasalahan dikehidupan 

sehari-hari. 

Tahap berikutnya pada pembelajaran Model 

Learning Cycle 5E berbasis STEMyakni tahap 

Elaborasi. Tahapan ini memberikan kesempatan 

siswa untuk memanfaatkan konsep yang telah ia 

capai untuk menyelesaikan permasalahan lain. Tahap 

ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melatihkan aspek psikomotornya dengan 

memanfaatkan disiplin ilmu engineering siswa 

mampu membuat suatu produk atau prosedur yang 

dapat bermanfaat menyelesaikan permasalahan di 

sekitarnya. Disiplin ilmu lain yang dapat menunjang 

fase ini adalah disiplin matematika dan teknologi. 

Siswa perlu memahami prinsip dasar produk atau 

prosedur yang mereka buat sesuai dengan teknologi 

saat ini dan memiliki nilai ketepatan yang sesuai 

dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini sewaktu 

siswa berusaha membuat prosuk atau prosedur, siswa 

terlebih dahulu harus memahami konsep sains yang 

telah di peroleh, kemudian siswa membuat prosuk 

atau prosedur peyelesaian masalah dengan 

memanfaatkan teknologi dan memperhitungkan 

ketelitian atau keakuratan menggunakan kemampuan 

matematisnya. 

Tahapan pembelajaran yang terakhir Model 

Learning Cycle 5E berbasis STEM yang tidak kalah 

pentingnya adalah tahap evaluasi. Masuknya 

informasi yang dipelajari oleh siswa dari memori 

jangka pendek ke memori jangka membutuhkan 

dukungan atau hal-hal yang dapat membantu proses 

penyimpanan ke dalam memori jangka panjang untuk 

mengorganisir informasi yang diterima untuk masuk 

ke memori jangka panjangnya. Thorndike 

mengemukakan sebuah hukum yang disebut dengan 

Law of Exercise. Hukum ini menyatakan bahwa 

hubungan stimulus dengan respon akan kuat apabila 

diikuti dengan latihan, dan hubungan ini akan 

melemah jika tidak digunakan atau dihentikan 

Berdasarkan hukum tersebut, sangatlah penting bagi 

guru untuk memberikan siswa kesempatan untuk 

melatih kembali konsep yang ia dapatkan melalui 

latihan-latihan soal, sehingga akan memperkuat 

hubungan stimulus yang diberikan oleh guru dengan 

respon siswa. Latihan-latihan soal yang diberikan 

guru bertujuan untuk menguatkan pemahaman 

konsep pada diri siswa, melalui latihan-latihan soal 

tersebut mereka akan sering mengingat konsep-

konsep yang mereka pelajari sehingga konsep-konsep 

tersebut dapat tersimpan pada memori jangka 

panjang yaitu tempat di mana pengetahuan disimpan 

secara permanen untuk dipanggil lagi kemudian, 

apabila ingin digunakan [10] Selain memberikan 

latihan soal, tahap ini juga mendorong siswa untuk 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.  

Peningkatan Hasil Belajar merupakan indikator 

yang dapat dijadikan acuan apakah perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan efektif adalah 

dengan melihat peningkatan hasil belajar siswa, yang 

dalam hal ini adalah peningkatan penguasaan 

konsepnya. Siswa diberikan tes sebelum dan sesudah 

mengikuti pembelajaran berbasis  STEM.  Hasil 

belajar siswa diketahui meningkat secara signifikan 

yang dinyatakan dengan skor Normalized Gain (n-

gain). Jumlah siswa yang memiliki nilai n-Gain 

tinggi sebanyak 9 orang dan sedang 1 orang. 
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Peningkatan hasil belajar dengan Aktivitas siswa 

sangat berhubungan. Aktivitas siswa dominan 

memberikan penjelasan bahwa pembelajaran model 

learning cycle 5E berbasis STEM bersifat student 

center dan respon siswa yang positif terhadap 

pembelajaran menunjukan  bahwa model 

pembelajaran sesuai untuk diimplementasikan di 

kelas. Model pembelajaran yang baru dan suasana 

kondusif yang tercipta selama pembelajaran 

memungkinkan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Hasil analisis, diskusi, dan temuan dalam penelitian, 

menunjukan adanya peningkatan penguasaan konsep 

oleh siswa sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis STEM 

efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa 

pada materi pokok Termokimia 
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Abstrak 

Meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan mengetahui respon siswa terhadap penerapan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi larutan leketrolit dan non elektrolit adalah tujuan 

dari penelitian ini. Desain penelitian ini adalah “One Group Pretest-Posttest Design" dan merupakan 

jenis penelitian pra-eksperimen. Subyek penelitian adalah 33 siswa kelas X MIA 4 SMAN 4 Sidoarjo. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Sebanyak 51,5% siswa mengalami peningkatan keterampilan berpikir 

kritis dengan kategori tinggi, 45,5% siswa mengalami peningkatan dengan kategori sedang dan 3% 

dengan kategori rendah. Masing-masing komponen keterampilan berpikir kritis juga mengalami 

peningkatan dengan nilai ≥61 yaitu nilai keterampilan interpretasi sebesar 85,05; keterampilan analisis 

mendapatkan nilai sebesar 72,45; keterampilan eksplanasi dengan nilai sebesar 70,08; keterampilan 

inferensi dengan nilai sebesar 65,34 dan keterampilan evaluasi dengan nilai sebesar 65,66; 2) Siswa 

merespon positif terhadap penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dengan persentase sebesar 94,7% dengan kriteria sangat baik.  
Kata Kunci: Berpikir Kritis, Inkuiri terbimbing, Respon. 

Abstract 

Increase students critical thinking skill and student respon’s in the implementation of guided inquiry 

learning model on electrolyte and non electrolyte solution materials is the aims that want to achieve. 

Design of this research was “One Group Pretest-Posttest Design” and it was pre-experimental 

research. The subjects were 33 students of class X Science 4 SMAN 4 Sidoarjo. The results of this 

research are: 1) The increasing of students critical thingking skill show that as much as 51,5% 

student was in high category, as much as 45,5% was in middle category, and as much as 3% was ini 

low category. Each component of critical thinking skills also increase with the score  ≥61, score of 

interpretation skills was 85.05, score of analysis skills was 72.45, score of  explanation skills was 

70.08, score of inference skills was 65.34 and score of evaluation skills are 65.66; 2) Students give 

positive respons to the implementation of guided inquiry learning model with a percentage of 94.7% 

with very good criteria. 

Keywords: Critical Thinking, Guided inquiry, Respons. 

 

PENDAHULUAN 

Kurikulum 2013 bermaksud untuk 

mengembangkan potensi peserta didik yang 

memiliki kemampuan dalam berpikir reflektif 

bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, 

dan untuk membangun kehidupan masyarakat 

demokratis yang lebih baik. Pembelajaran yang 

diterapkan dalam kurikulum 2013 merupakan 

pembelajaran dengan pendekatan scientific. 

Pendekatan scientific menuntun peserta 

didik untuk dapat melakukan proses ilmiah untuk 

mendapatkan suatu konsep. Konsep atau 

pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan hasil  

 

dari proses belajar yang akan menjadi pondasi 

dalam struktur berpikir mahasiswa untuk 

memecahkan berbagai persoalan [1]. Pola 

pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan 

scientific adalah berpusat pada peserta didik, 
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dimana berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 

2016 prinsip pembelajaran yang digunakan dari 

peserta didik diberi tahu menuju peserta didik 

mencari tahu [2]. 

Permendikbud No. 59 Tahun 2014 

menyatakan bahwa kimia sebagai proses/metode 

penyelidikan (discovery/inquiry) meliputi cara 

berpikir, sikap, dan langkah-langkah kegiatan 

ilmiah untuk memperoleh produk-produk kimia, 

mulai dari menemukan masalah, mengumpulkan 

fakta-fakta terkait masalah, membuat asumsi, 

mengendalikan variabel, melakukan observasi, 

melakukan pengukuran, melakukan inferensi 

memprediksi, mengumpulkan dan mengolah data 

hasil observasi/pengukuran, serta menyimpulkan 

dan mengomunikasikan [3]. 

Permendikbud No. 69 tahun 2013 

menyatakan bahwa pola pembelajaran pasif yang 

selama ini diterapkan diharapkan menjadi pola 

pembelajaran kritis (pembelajaran siswa aktif 

mencari semakin diperkuat dengan model 

pembelajaran pendekatan sains), oleh karena 

itulah kemampuan berpikir kritis diperlukan 

dalam proses pembelajaran kimia [4]. 

Scriven mendefinisikan berpikir kritis 

adalah interpretasi dan evaluasi yang terampil dan 

aktif terhadap observasi dan komunikasi [5]. 

Banyak ahli yang melakukan penelitian dan 

mendalami keterampilan berpikir kritis adalah 

Facione. Facione membagi keterampilan berpikir 

kritis menjadi beberapa subketerampilan yaitu: 

interpretasi, analisis, inferensi, penjelasan, 

evaluasi, dan regulasi diri [6]. 

Peserta didik yang berpikir kritis dapat 

memahami materi dengan baik karena 

pengetahuan yang mereka dapatkan dibangun 

sendiri dan siswa membangun pengetahuan 

tersebut secara sistematis. Hal ini sejalan dengan 

teori belajar penemuan dimana belajar penemuan 

meningkatkan penalaran dan kemampuan-

kemampuan berpikir secara bebas dan melatih 

keterampilan-keterampilan kognitif untuk 

menemukan dan memecahkan masalah [7]. 

Keterampilan berpikir kritis yang dimiliki 

peserta didik kenyataannya masih rendah, 

berdasarkan hasil prapenelitian terhadap beberapa 

sub keterampilan berpikir kritis yang dilakukan 

dikelas X MIPA 4 SMA Negeri 4 Sidoarjo 

didapatkan hasil bahwa keterampilan berpikir 

kritis interpretasi diketahui sebanyak 12,12% 

peserta didik masuk kategori sangat rendah, 

45,45% masuk kategori rendah, 39,39% masuk 

kategori sedang, dan 3,03% masuk pada kategori 

baik. Keterampilan analisis sebanyak 12,12% 

peserta didik masuk kategori rendah, 66,67% 

masuk kategori sedang, 15,15% masuk kategori 

baik, dan 6,06% masuk kategori sangat baik. 

Sedangkan untuk keterampilan berpikir kritis 

inferensi sebesar 3,03% peserta didik masuk 

kategori sangat rendah, 45,45% masuk kategori 

rendah dan 33,33% masuk kategori sedang dan 

18,18% masuk kategori baik.  

Fakta diatas menunjukan bahwa 

keterampilan berpikir kritis siswa secara 

keseluruhan masih perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sejenis 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Buanarinda 

dimana keterbatasan siswa dalam menggunakan 

kemampuan berpikir sangat dominan sebagai 

penyebab kesulitan siswa dalam memahami 

konsep dan saling keterkaitannya, hal ini 

dikarenakan siswa hanya diberikan materi tanpa 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari [8]. 

Kurikulum 2013 menganut pandangan 

dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan 

begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta 

didik adalah subjek yang memiliki kemampuan 

untuk secara aktif mencari, mengolah, 

mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan 

[4]. Sintaks model pembelajaran dikembangkan 

berdasarkan indikator-indikator keterampilan 

berpikir kritis melalui argumentasi teoritis dan 

empiris [9]. Oleh karena itulah model 

pembelajaran yang diterapkan adalah model 

pembelajaran yang menuntun siswa untuk 

mengkonstruk sendiri pengetahuannya. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu 

model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Menurut Putra inkuiri merupakan suatu 

proses memperoleh informasi melalui observasi 

atau eksperimen untuk memecahkan suatu 

masalah dengan menggunakan kemampuan 

berpikir kritis dan logis [10]. Kegiatan 

pembelajaran inkuiri melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki sesuatu (benda, manusia, atau 

peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, dan 

analitis sehingga siswa dapat menemukan atau 

membangun sendiri pengetahuannya dengan 

percaya diri [11]. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa 

melalui penerapan model pembelajaran inkuiri 
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terbimbing dan mengetahui respon siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini yaitu praeksperimen 

(pre-experimental design) dan merupakan 

penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian 

“One Group Pretest-Postest Design”. Sasaran 

penelitian ini ialah siswa kelas X MIA 4  SMA 

Negeri 4 Sidoarjo. Rancangan  penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

O1 : Pretest keterampilan berpikir kritis 

X : Perlakuan, yaitu penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing. 

O2 : Postest keterampilan berpikir kritis. 

Perangkat pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu silabus, Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja 

Siswa (LKS). Instrumen yang digunakan yaitu 

lembar tes keterampilan berpikir kritis, dan angket 

respon siswa. 

Pengumpulan data penelitian yaitu melalui 

tes dan angket. Tes terdiri dari pretest dan posttest 

keterampilan berpikir kritis untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. 

Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. 
Tes keterampilan berpikir kritis dilakukan 

sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

setelah dilakukan kegiatan pembelajaran dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing.  

Penilaian dilakukan berdasarkan 

Permendikbud No. 23 tahun 2016 dengan skala 0-

100. Nilai yang didapatkan siswa dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 
 

 

 

Dari hasil tersebut maka dapat 

dideskripsikan kategori nilai siswa. Keterampilan 

berpikir kritis siswa dikatakan baik apabila nilai 

yang diperoleh ≥61. Kemudian nilai tersebut 

dipersepsikan ke dalam kategori yang mengacu 

pada Tabel 1. 

Tabel 1 Kriteria Hasil Tes Keterampilan Berpikir 

Kritis 

Skor Kriteria 

0 – 20 Sangat Kurang 

21 - 40 Kurang 

41 – 60 Cukup 

61 – 80 Baik 

81 – 100 Sangat Baik 

 [12] 
Kemudian dilakukan perhitungan nilai 

indeks gain untuk mengetahui peningkatan 

katerampilan berpikir kritis siswa. Rumus untuk 

menentukan nilai indeks gain adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Hasil n-gain score tersebut dipersepsikan 

ke dalam kategori yang mengacu pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Kriteria n-gain score 

Nilai Kategori 

G ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ G < 0,7 Sedang 

G < 0,3 Rendah 

            [13] 

Keberhasilan peningkatan keterampilan 

berpikir kritis siswa secara klasikal dikatakan baik 

apabila persentase siswa yang berada pada 

kategori rendah ≤25%. 

Respon siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dilakukan 

melalui pengisian angket. Angket yang disusun 

berdasarkan skala Guttman, kemudian angket 

yang telah diisi dihitung berdasarkan kriteria 

dalam Tabel 3 berikut: 

Tabel 3 Kriteria Skala Guttman 

Jawaban Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

        [12] 

Respon siswa terhadap pelaksanaan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

Kemudian dari hasil angket respon siswa 

dianalisis sesuai dengan Tabel 4 kriteria respon 

siswa sebagai berikut: 

O1  X  O2 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

% 

 

𝑛 − 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

𝟎𝟎% 

 

%𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 =  
∑ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 ′𝑌𝑎′

∑ 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 ′𝑌𝑎′
× 100% 

 

% 
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Tabel 4 Kriteria Persentase Respon Siswa 

No. Persentase Kategori 

1. 0% - 20% Buruk Sekali 

2. 21% - 40% Buruk 

3. 41% - 60% Cukup 

4. 61% - 80% Baik 

5. 81% - 10% Sangat Baik 

[12] 

Jika persentase siswa yang memberikan 

respon positif ≥61% maka model pembelajaran 

yang diterapkan dikatakan dapat diterima dengan 

baik oleh siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dimulai 

dengan kegiatan pretest  kemudian menerapkan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dan yang 

terakhir kegiatan posttest. Peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa dilihat melalui 

nilai n-gain score. 

Hasil pretest yang telah diinterpretasikan 

dalam kriteria menunjukkan bahwa keterampilan 

berpikir kritis siswa masih sangat rendah. Hasil 

pretest  keterampilan berpikir kritis siswa 

disajikan dalam Tabel 5 berikut ini: 
Tabel 5 Hasil Pretest Keterampilan Berpikir 

  Kritis 

No. Kriteria 
Jumlah 

Siswa 

1.  Sangat Kurang 2 

2.  Kurang 27 

3.  Cukup 4 

4.  Baik 0 

5.  Sangat Baik 0 

Jumlah 33 

 

Berdasarkan Tabel 5 hasil pretest siswa 

menunjukkan sebanyak 2 siswa berada dalam 

kategori sangat kurang, 27 siswa berada dalam 

kategori kurang dan 4 siswa dalam kategori 

cukup.  Hal ini berarti keterampilan berpikir kritis 

siswa perlu ditingkatkan, maka upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis siswa adalah melalui penerapan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing. Setelah 

pretest maka diterapkanlah model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan kemudian dilakukan 

posttest untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa.  Hasil posttest 

siswa menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai 

siswa yaitu disajikan dalam tabel 6 berikut ini: 

Tabel 6 Hasil Postest Keterampilan Berpikir 

 Kritis 

No. Kriteria 
Jumlah 

Siswa 

1.  Sangat Kurang 0 

2.  Kurang 0 

3.  Cukup 1 

4.  Baik 26 

5.  Sangat Baik 6 

Jumlah 33 

 

Berdasarkan Tabel 6 Hasil posttest siswa 

menunjukkan bahwa ada peningkatan dimana 

sebanyak 1 siswa berada pada kategori cukup, 26 

siswa berada dalam kategori baik, dan 6 siswa 

berada dalam kategori sangat baik. Nilai posttest 

siswa seluruhnya telah ≥61 artinya siswa telah 

mampu meningkatkan keterampilan berpikir 

kritisnya dengan baik. 

Dari hasil pretest dan posttest diketahui 

bahwa terjadi peningkatan keterampilan berpikir 

kritis yang dapat dilihat dari n-gain. Sebanyak 17 

siswa mengalami peningkatan dengan kategori 

tinggi, 15 siswa dengan kategori sedang dan 1 

siswa dengan kategori rendah. Kriteria hasil n-

gain dapat digambarkan melalui Gambar 1 

berikut: 

 

Gambar 1 Peningkatan Keterampilan Berpikir 

                  Kritis Siswa 

Berdasarkan Gambar 1 diketahui sebanyak 

51,5% siswa mengalami peningkatan dengan 

kategori tinggi, 45,5% siswa mengalami 

peningkatan dengan kategori sedang dan 3% 

dengan kategori rendah. Keterampilan berpikir 

kritis siswa diketahui melalui hasil pretest dan 

posttest. Soal pretest dan posttest yang diberikan 

merupakan soal uraian yang terdiri dari 12 soal 

dan mencakup 5 keterampilan berpikir kritis yang 

diteliti. 

 Berdasarkan penjelasan hasil pretest dan 

posttest dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

melalui penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing keterampilan berpikir kritis siswa 

51,5%45,5%
3,0% Tinggi

Sedang

Rendah
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dapat meningkat. Keterampilan berpikir kritis 

siswa secara kelasikal berhasil ditingkatkan 

karena persentase siswa yang mendapatkan nilai 

n-gain score dengan kategori rendah ≤25%. Hal 

ini menunjukan keterampilan berpikir kritis siswa 

telah berhasil ditingkatkan.   

Secara klasikal nilai 5 keterampilan 

berpikir kritis mengalami peningkatan. 

Peningkatan masing-masing keterampilan berpikir 

kritis dapat digambarkan melalui Gambar 2 

berikut ini: 

 
 

Gambar 2  Peningkatan Rata-rata Nilai Pretest 

dan Posttest Setiap Komponen 

Keterampilan Berpikir Kritis 
 

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui 

bahwa nilai tiap keterampilan berpikir kritis 

mengalami peningkatan. Hasil posttest  

menunjukkan bahwa setiap komponen berpikir 

kritis telah mendapatkan nilai ≥61 meskipun 

untuk keterampilan inferensi dan evaluasi nilainya 

belum maksimal, hal ini dapat dikatakan siswa 

telah menguasai masing-masing komponen 

keterampilan berpikir kritis yang dilatihkan. 

Peningkatan masing-masing komponen 

keterampilan bepikir kritis dapat dilihat dari gain 

score dengan hasil disajikan dalam tabel 7 sebagai 

berikut: 

Tabel 7 Nilai Gain Score tiap Komponen 

  Berpikir Kritis 

No 
Kete-

rampilan 

Nilai 

Pretest 

Nilai 

Posttest 

Gain 

Score 
Kriteria 

1. Interpretasi 27.47 85.05 0.8 Tinggi 
2. Analisis 40.22 72.45 0.5 Sedang 

3. Eksplanasi 23.48 70.08 0.6 Sedang 

4. Inferensi 26.89 65.34 0.5 Sedang 
5. Evaluasi 6.57 65.66 0.6 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa 

masing-masing komponen mengalami 

peningkatan dengan kriteria tinggi dan sedang. 

Hal ini berarti masing-masing komponen 

keterampilan berpikir kritis berhasil ditingkatkan. 

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri 

yang telah dilakukan dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis karena pada dasarnya 

model pembelajaran inkuiri menekankan pada 

proses berpikir secara kritis dan analitis untuk 

mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah yang dipertanyakannya [14]. 

Peningkatan keterampilan berpikir kritis 

yang telah berhasil dilakukan menunjukkan 

bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing 

efektif dalam melatihkan keterampilan berpikir 

kritis. Hal ini disebabkan dalam setiap langkah 

inkuiri terbimbing dibutuhkan keterampilan 

berpikir kritis [15]. 

 

Respon Siswa 

Respon siswa diperlukan setelah penerapan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing pada 

materi larutan elektrolit dan non elektrolit 

sehingga ketertarikan dan minat siswa terhadap 

proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat 

diketahui. 

Respon siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran dapat dijadikan refleksi bagi guru 

sehingga guru dapat melihat sejauh mana 

ketertarikan maupun minat siswa terhadap model 

pembelajaran yang digunakan. Angket respon 

siswa terdiri dari 8 pertanyaan positif yang dapat 

memberikan gambaran ketertarikan siswa dengan 

model pembelajaran yang digunakan dan 

pemahaman siswa terhadap materi dengan 

penerapan model tersebut. Data hasil respon siswa 

dapat ditunjukkan melalui Tabel 8 berikut: 

 

 

Tabel 8 Hasil Angket Respon Siswa Tiap Butir 

 Pertanyaan 

No. Butir Pertanyaan 

Persentase 

Jawaban (%) Kriteria 

Ya Tidak 

1. Apakah kegiatan 

pembelajaran 
dengan 

menggunakan model 

pembelajaran inkuiri 
terbimbing ini sudah  

100 - 
Sangat 

Baik 

 diterapkan dengan 
baik? 

   

2. Apakah anda 

menyukai 
pembelajaran 

dengan model 

pembelajaran inkuiri 

terbimbing ini? 

100 - 
Sangat 

Baik 

3. Apakah dengan 93,93 6,07 Sangat 

27,47

40,22

23,48
26,89

6,57

85,05

72,45
70,08 65,34 65,66

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00
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No. Butir Pertanyaan 

Persentase 

Jawaban (%) Kriteria 

Ya Tidak 

penerapan model 

pembelajaran inkuiri 
terbimbing ini 

membantu anda 

memahami materi 
larutan elektrolit dan 

non elektrolit? 

Baik 

4. Apakah model 
pembelajaran inkuiri  

93,93 6,07 
Sangat 
Baik 

 terbimbing ini dapat 

meningkatkan 
keterampilan 

berpikir kritis anda? 

   

5. Apakah materi 
larutan elektrolit dan 

non elektrolit yang 

disampaikan sudah 
anda pahami dengan 

baik? 

93,93 6,07 
Sangat 

Baik 

6. Apakah anda tidak 
merasa kesulitan 

ketika belajar 
dengan model 

pembelajaran inkuiri 

terbimbing ini? 

87,87 12,13 
Sangat 
Baik 

7. Apakah anda ingin 

diterapkan kembali 

model pembelajaran 
inkuiri pada materi 

yang lain yang 

sesuai? 

93,93 6,07 
Sangat 
Baik 

8. Apakah anda merasa 

terbantu untuk 

memahami materi 
dengan diadakannya 

kegiatan praktikum? 

93,93 6,07 
Sangat 

Baik 

Skor Total 94,70 5,30 
Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan Tabel 8 data hasil angket 

respon siswa diketahui bahwa respon siswa 

terhadap penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing telah ≥61% artinya siswa menerima 

dengan baik model pembelajaran inkuiri 

terbimbing.  

Respon siswa secara keseluruhan berada 

dalam kriteria sangat baik dengan persentase 

sebesar 94,7%, artinya masih ada 5,3% siswa 

yang tidak memberikan respon positif terhadap 

model pembelajaran inkuiri terbimbing ini. Hal ini 

disebabkan beberapa siswa masih merasa 

kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

 

KESIMPULAN 

1. Keterampilan berpikir kritis siswa mengalami 

peningkatan diketahui dari nilai n-gain score. 

Sebanyak 51,5% siswa mengalami 

peningkatan dengan kategori tinggi, 45,5% 

dengan kategori sedang dan 3% dengan 

kategori rendah. Masing-masing komponen 

keterampilan berpikir kritis mengalami 

peningkatan dengan nilai ≥61 yaitu nilai 

keterampilan interpretasi sebesar 85,05; 

keterampilan analisis sebesar 72,45; 

keterampilan eksplanasi dengan nilai  70,08; 

keterampilan inferensi dengan nilai 65,34 dan 

keterampilan evaluasi dengan nilai 65,66.  

2. Respon siswa terhadap model penerapan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

mendapatkan kriteria sangat baik. Siswa 

merespon positif terhadap penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

persentase sebesar 94,7% dengan kriteria 

sangat baik.  
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ABSTRAK 

 
Materi koloid sangat sulit dipahami dikarenakan karakteristiknya yang memuat 3 (tiga) aspek yaitu 
makroskopik, mikroskopik dan simbolik, serta pengajar tidak mengaitkan materi yang dipelajari dengan 
kehidupan sehari-sehari sehingga mahasiswa cenderung menghafal tanpa ada relevansi dari  pemikiran yang 
dibangun oleh mahasiswa sendiri akhirnya berimbas pada rendahnya hasil belajar mahasiswa. Penelitian ini 
bertujuan untuk menghasilkan modul inkuiri berorientasi chemoentrepreneurship pada materi koloid untuk calon 
guru kimia di Program Studi Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP Mataram. Metode yang digunakan adalah 
penelitian pengembangan model ADDIE yang meliputi lima tahapan yakni tahap analisis, tahap perencanaan, 
tahap pengembangan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Karena keterbatasan waktu, penelitian ini hanya 
sampai tahap pengembangan. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa hasil validasi ahli sebesar 83% dengan 
kategori sangat layak, sedangkan hasil respon dosen praktisi terhadap keterlaksanaan pembelajaran 
menggunakan modul inkuiri berorientasi chemoentrepreneurship sebesar 79% dengan kategori sangat baik. 
Serta hasil respon yang diberikan mahasiswa setelah dibelajarkan menggunakan modul inkuiri berorientasi 
chemoentrepreneurship sebesar 82% dengan kategori sangat baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa modul inkuiri berorientasi chemoentrepreneurship sangat layak untuk digunakan dalam proses 
pembelajaran pada matakuliah kimia dasar khususnya materi koloid. 
 
Kata kunci : Modul, Inkuiri, Chemoentrepreneurship, Koloid. 

 
ABSTRACT 

 
Colloid concepts very difficult to understand because of the characteristic of colloid concepts consisted of three 
aspects that was macroscopic, microscopic, and symbolic, and the lecturers didn’t connect the learned 
concepts to everyday life so that students tend to memorize without any relevance of the thoughts built by 
students themselves so that it impact on the low student learning outcomes. This study aimed  to produce CEP-
oriented inquiry modules for pre-service chemistry teachers in Chemistry Education Department FPMIPA IKIP 
Mataram. The method used in this study was research and development of ADDIE model which consisted of 
five stages: analysis stage, planning stage, development stage, implementation stage and evaluation stage.  
Based on the need, this study was limited to the stages of analysis, planning and development. The results 
showed that the average score of the results of the validation of experts by 83% with very feasible category, 
while the results of lecturers' responses to the implementation of lessons taught using CEP-oriented inquiry 
module can be seen from the average score of his diligence of 79% with very good category. And the results of 
the responses given by students after learning by using teaching materials in the form of CEP-oriented inquiry 
module was very good with the results of student respondents of 82% with very good category. Thus, it can be 
concluded that inquiry module oriented on chemoentrepreneurship was very feasible to be used in the learning 
process in fundamental chemistry courses. 
 
Key words: Module, Inquiry, Chemoentrepreneurship, Colloid. 
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I. PENDAHULUAN 

 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

tahun 2015, jumlah pengangguran di NTB 

mencapai 141.883 orang. Pengangguran dari 

lulusan perguruan tinggi menempati posisi 

tertinggi dengan Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) sebesar 7,74 %. Hal ini 

disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan di 

perguruan tinggi sehingga berimplikasi 

langsung terhadap rendahnya mutu lulusan 

akibatnya kemampuan kompetitif dan 

komparatif lulusan menjadi rendah. Hal ini 

dibuktikan oleh fakta-fakta yang ditemukan di 

Program Studi Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP 

Mataram bahwa kebanyakan dosen dalam 

mengajarkan matakuliah kimia dasar pada 

materi sistem koloid tidak mengaitkan konsep-

konsep yang dipelajari dengan kehidupan 

sehari-hari sehingga pengetahuan yang 

diperoleh mahasiswa terbatas dan kurang 

dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang 

dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Demikian pula bahan ajar yang digunakan oleh 

pengajar hanya terbatas pada Silabus, SAP, 

dan ringkasan materi yang disajikan dalam 

bentuk slide powerpoint serta buku ajar yang 

menunjang perkuliahan kimia dasar yang 

tersedia di perpustakaan IKIP Mataram kurang 

lengkap dan didalam buku ajar tersebut tidak 

memuat pengaplikasian konsep-konsep yang 

dipelajari, padahal buku merupakan sumber 

belajar dan informasi bagi mahasiswa dimana 

didalamnya terdapat materi-materi yang akan 

dipelajari oleh mahasiswa kemudian 

konsepnya dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka 

diperlukan adanya upaya untuk 

mempersiapkan lulusan perguruan tinggi 

menjadi lulusan berkualitas dan memiliki 

keterampilan sehingga mampu memenuhi 

lapangan kerja di NTB karena kebutuhan akan 

orientasi baru dalam pendidikan ini terasa 

begitu kuat dan nyata dalam berbagai bidang 

studi, khususnya bidang studi kimia. Kimia 

merupakan salah satu ilmu yang aplikasinya 

sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari 

dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi 

sebuah wirausaha dalam bidang kimia 

khususnya pada materi sistem koloid berupa 

pembuatan shampoo dari lidah buaya, 

pembuatan permen dari rumput laut, 

pembuatan susu dari jagung, pembuatan nata 

pinata dari air aren dan pembuatan selai dari 

nanas.  

Salah satu alternatif solusi yang 

tampaknya efektif untuk mengatasinya adalah 

melalui pengembangan modul inkuiri 

berorientasi chemoentrepreneurship. Menurut 

Sidharta (2006), salah satu area dalam standar 

pengajaran sains dan standar pengembangan 

profesional adalah pengembangan program 

pembelajaran berbasis inkuiri dan 

pembelajaran konten sains melalui inkuiri. 

NSES mengesahkan kurikulum sains yang 

melibatkan mahasiswa secara aktif dalam 

sains menggunakan pendekatan inkuiri. 

Pendekatan ini telah mengubah fokus 

pendidikan sains dari penghafalan konsep-

konsep dan fakta-fakta dalam pembelajaran ke 

belajar berdasar inkuiri, selanjutnya mahasiswa 

mencoba menjawab untuk memahami dan 

memecahkan suatu masalah.  
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Untuk membekali mahasiswa dengan 

keterampilan di dunia kerja (vocational skill) 

diperlukan kreativitas yang dapat digunakan 

setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya. 

Salah satu pembelajaran yang berpotensi 

untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa 

dalam berwirausaha adalah 

chemoentrepreneurship (CEP). CEP 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

kimia yang kontekstual, yaitu pendekatan kimia 

yang mengaitkan materi yang sedang dipelajari 

dengan objek nyata. Dengan demikian selain 

memperoleh materi perkuliahan mahasiswa 

juga memiliki kesempatan untuk mempelajari 

proses pengolahan suatu bahan menjadi suatu 

produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi dan 

menumbuhkan semangat berwirausaha. 

Melalui pendekatan CEP ini diharapkan 

mahasiswa lebih kreatif sehingga dapat 

menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah 

dipelajari dalam kehidupannya sehari-hari. 

Dampak dari penerapan CEP ini menjadikan 

belajar kimia bermakna, sehingga dapat 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 

mahasiswa. Hal demikian sesuai dengan 

kerucut pengalaman belajar  menurut 

Supartono, dkk (2009) bahwa mahasiswa 

belajar 10% dari yang dibaca, 20% dari yang 

didengar, 30% dari yang dilihat, 50% dari yang 

dilihat dan didengar, 70% dari yang dilakukan, 

dan 90% dari yang dilakukan dan dikatakan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

penting dilakukan pengembangan modul inkuiri 

berorientasi Chemoentrepreneurship pada 

materi sistem koloid dengan harapan agar 

pendidikan di Perguruan Tinggi dapat 

membekali mahasiswa dengan keterampilan 

dan kreativitas di dunia kerja (vocational skill). 

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimanakah karakteristik dari modul 

inkuiri berorientasi chemoentrepreneurship 

pada materi sistem koloid yang 

dikembangkan? (2) Bagaimanakah data hasil 

validasi dari dosen ahli, dosen praktisi serta 

ujicoba terbatas terhadap modul inkuiri 

berorientasi chemoentrepreneurship pada 

materi sistem koloid yang dikembangkan?. 

     Tujuan dalam penelitian ini adalah 

menghasilkan modul inkuiri berorientasi 

chemoentrepreneurship pada materi sistem 

koloid untuk mahasiswa calon guru kimia. 

. 

 

II. METODOLOGI 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan yang berorientasi pada produk 

dalam bidang pendidikan. Fokus penelitian 

pengembangan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Produk yang dihasilkan dalam 

penelitian ini berupa modul inkuiri berorientasi 

chemoentrepreneurship pada materi sistem 

koloid.  

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester 

ganjil tahun akademik 2016-2017 dengan 

subyek penelitian mahasiswa IKIP Mataram 

Program Studi Pendidikan Kimia semester 1. 

Lokasi penelitian di IKIP Mataram Jl. Pemuda 

No. 59A Mataram Nusa Tenggara Barat. 

Tahapan-tahapan Penelitian 
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Pengembangan modul inkuiri berorientasi 

chemoentrepreneurship menggunakan desain 

pengembangan model konseptual ADDIE yang 

terdiri dari lima tahapan meliputi: tahap analisis 

(analyse), tahap perencanaan (design), tahap 

pengembangan (development), tahap 

pelaksanaan (implementation) dan tahap 

evaluasi (evaluation) Reiser dan Mollenda 

(2008). Berikut model pengembangan ADDIE 

yang digunakan dalam pengembangan modul 

inkuiri berorientasi chemoentrepreneurship. 

Bagan 1.1 Model ADDIE diadaptasi dari Reiser and Molenda (2008) 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah lembar penilaian validasi produk dan 

angket respon mahasiswa terhadap 

penggunaan produk dalam proses 

pembelajaran. Aspek penilaian validasi produk 

meliputi: kelayakan materi, kelayakan 

konstruksi dan kelayakan bahasa.  

Tehnik Analisa Data 

Tehnik analisa data yang digunakan 

adalah analisa deskriptif dan kuantitatif melalui 

uji validasi produk dan uji coba terbatas. Uji 

validitas yang dilakukan adalah validitas isi 

produk. Untuk menganalisis validitas isi produk 

ini dinilai oleh para ahli. Validitas isi ditetapkan 

berdasarkan penilaian dan pertimbangan dari 

ahli materi dan praktisi mitra. Sedangkan hasil 

uji coba terbatas berdasarkan hasil respon dari 

mahasiswa sebanyak 10 orang setelah 

dibelajarkan dengan modul inkuiri berorientasi 

chemoentrepreneurship. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk memperoleh modul inkuiri 

berorientasi chemoentrepreneurship yang 

memenuhi kriteria valid/layak, penelitian 

dilakukan dengan mengikuti prosedur 

pengembangan dan menganalisis hasil 

penelitian. Untuk memenuhi tujuan tersebut, 

dilakukan pengembangan modul inkuiri 

berorientasi chemoentrepreneurship dengan 

menggunakan model ADDIE, yang dilakukan 

melalui serangkaian tahap pengembangan 

yakni tahap analisis (analyse), tahap 

perencanaan (design), tahap pengembangan 

(development), tahap pelaksanaan 

(implementation) dan tahap evaluasi 

(evaluation) dengan beberapa penyesuaian 

berdasarkan kebutuhan pengembangan (hanya 

terbatas sampai tahap pengembangan). 

Adapun tahapan dalam pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Analisis (analyse) 

Pada tahap analisis (analyse) telah dilakukan 

kegiatan sebagai berikut meliputi:  

a. Menganalisis Masalah atau Kebutuhan  

Tahap analisis masalah atau kebutuhan 

dikaji berdasarkan permasalahan yang muncul 

dalam pembelajaran kimia dasar di Program 

Studi Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP Mataram. 

Permasalahan yang ada yaitu bahan ajar lebih 

menitikberatkan pada definisi konsep saja 
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dengan tidak memperhatikan segi 

kontekstualnya yaitu berdasarkan kehidupan 

sehari-hari dan lingkungan, yang pada akhirnya 

mahasiswa cenderung menghafal tanpa ada 

relevansi dari  pemikiran yang dibangun oleh 

mahasiswa sendiri sehingga berimbas pada 

rendahnya hasil belajar mahasiswa. 

 

b. Pemikiran Tentang Model Pembelajaran 

Baru 

Dari permasalahan yang ditemukan pada 

saat menganalisis masalah atau kebutuhan, 

perlu dikembangkan bahan ajar yang dapat 

menarik perhatian siswa dan bersifat 

kontekstual yang dapat mengaitkan materi 

yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga mampu menumbuhkan kreativitas  

pada diri mahasiswa yaitu mengembangkan 

bahan ajar berupa modul inkuiri berorientasi 

chemoentrepreneurship. Modul pembelajaran 

inkuiri berorientasi chemoentrepreneurship 

pada materi sistem koloid untuk mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP 

Mataram ini dibutuhkan oleh pengajar dan 

mahasiswa yang akan mendukung dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. 

c. Menganalisis Materi 

Sub-bab yang terdapat dalam materi sistem 

koloid meliputi sistem dispersi, jenis-jenis 

koloid, sifat-sifat koloid, dan penerapan koloid 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu 

dibutuhkan model pembelajaran yang tidak 

berpusat pada pengajar dan dapat menarik 

perhatian mahasiswa sehingga membuat 

mahasiswa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran 

yang mendukung hal tersebut yaitu dengan 

menggunakan model inkuiri. Inkuiri adalah 

salah satu cara belajar atau penelaahan yang 

bersifat mencari pemecahan permasalahan 

dengan cara kritis, analisis, dan ilmiah dengan 

menggunakan langkah-langkah tertentu 

menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan 

karena didukung oleh data atau kenyataan. 

Model inkuiri  akan lebih bermakna apabila 

menggunakan pendekatan 

chemoentrepreneurship.  

Chemoentrepreneurship adalah pendekatan 

pembelajaran kimia yang dikaitkan dengan 

objek nyata sehingga selain dididik, mahasiswa 

dapat mempelajari proses pengolahan suatu 

bahan menjadi produk yang bermanfaat, 

bernilai ekonomi dan menumbuhkan kreativitas 

mahasiswa dalam berwirausaha, dengan 

demikian pembelajaran akan lebih bermakna 

dan menyenangkan. Analisis model 

pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan model pembelajaran yang 

diterapkan. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Pada tahap perancangan design (design) telah 

dilakukan kegiatan sebagai berikut meliputi: 

a. Menyusun garis besar isi modul  

Garis besar isi modul berisi rencana awal 

tentang apa yang akan ditulis dalam modul dan 

bagaimana urutan materi yang akan disajikan. 

Dari tahap ini diperoleh  penyusunan garis 

besar dari isi modul terdiri dari : (a) halaman 

judul, (b) kata pengantar, (c) daftar isi, (d) 

pendahuluan, (e) peta konsep, (f) kegiatan 

belajar (isi), (g) uji kompetensi, (h) rangkuman, 

(i) glosarium, (j) penutup, (k) daftar pustaka, (l) 

lampiran petunjuk keamanan laboratorium dan 

tabel periodik unsur.  
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Sesuai dengan analisis capaian 

pembelajaran dan sub capaian pembelajaran, 

modul yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini terdiri dari 3 Bab kegiatan belajar, 

dengan urutan sebagai berikut : 

1. Pada Bab 1 yaitu tentang Sistem Koloid, 

menguraikan tentang perbedaan koloid 

dengan suspensi dan larutan serta jenis-

jenis koloid. 

2. Pada Bab 2 yaitu tentang Sifat koloid, 

menguraikan tentang beberapa sifat-sifat 

koloid. 

3. Pada Bab 3 yaitu tentang pembuatan 

koloid dan peranannya dalam kehidupan 

sehari-hari dan penerapan 

chemoentrepreneurship dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Mendesain isi pembelajaran modul  

Model pembelajaran yang digunakan 

adalah model pembelajaran inkuiri berorientasi 

Chemoentrepreneurship yang terdiri atas 4 

tahapan kegiatan yaitu orientasi masalah, 

merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, 

melakukan pengamatan & pengumpulan data 

melalui kegiatan chemoentrepreneurship. 

Tahapan-tahapan tersebut disajikan dalam 

penjelasan berikut ini: 

1. Tahap orientasi masalah. Tujuan dari 

tahapan ini adalah untuk membina 

suasana atau iklim pembelajaran yang 

responsif sehingga dapat merangsang dan 

mengajak untuk berpikir memecahkan 

masalah. 

2. Tahap merumuskan masalah. Tujuan dari 

tahap ini adalah untuk membawa 

mahasiswa pada suatu persoalan yang 

mengandung teka-teki. 

3. Tahap mengajukan hipotesis. Tahap ini 

bertujuan untuk mengetahui jawaban 

sementara dari suatu permasalahan yang 

sedang di kaji. Sebagai jawaban 

sementara, hipotesis perlu diuji 

kebenarannya. 

4. Tahap melakukan pengamatan & 

pengumpulan data melalui kegiatan 

chemoentrepreneurship. Tahap ini 

bertujuan untuk menentukan jawaban 

yang dianggap diterima sesuai dengan 

data atau informasi yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan data. 

Bentuk tulisan yang dipilih adalah comic 

sans ms, karena menurut peneliti bentuk 

tulisan ini sangat jelas, menarik dan cocok 

digunakan sebagai bentuk tulisan dalam 

modul, dan agar pengguna modul tidak 

bingung pada saat membaca modul ini, untuk 

gambar-gambar yang ditampilkan dalam modul 

ini disajikan dengan keterangan gambar agar 

jelas untuk dibaca. 

c. Menyusun instrumen penelitian  

Langkah ketiga ini adalah menyusun 

instrumen penilaian modul untuk ahli sebagai 

reviewer dan angket respon mahasiswa 

terhadap modul. Instrumen penilaian oleh ahli 

dan angket respon mahasiswa berbentuk 

angket dengan skala 1-4 (Rating Scale). 

Angket tersebut terdiri dari empat pilihan 

jawaban yaitu 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing 

pilihan jawaban angket tersebut menyatakan 

untuk point 1 “Sangat tidak baik”, point 2 

“Kurang baik”, point 3 “cukup baik”, point 4 

“sangat baik”.  

d. Menyusun RPS  
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Penyusunan RPS didasari pada silabus 

kurikulum di Program Studi Pendidikan Kimia 

FPMIPA IKIP Mataram yang mengacu  pada  

pendekatan saintifik dengan menggunakan 

langkah-langkah  model inkuiri yaitu orientasi 

masalah, merumuskan masalah, mengajukan 

hipotesis, melakukan pengamatan & 

pengumpulan data melalui kegiatan 

chemoentrepreneurship. Penyusunan RPP ini 

dimaksudkan guna membantu dalam 

pelaksanaan implementasi produk dalam 

proses pembelajaran. RPS berfungsi sebagai 

pedoman perencanaan bagi pengajar sehingga 

pengajar dapat mengetahui dimana, kapan, 

serta bagaimana produk modul ini 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

Instrumen penilaian oleh dua ahli materi 

dan praktisi terdiri dari 27 butir penilaian yang 

mencakup beberapa aspek penilaian yaitu 

aspek kelayakan sampul, isi, kebahasaan dan 

aspek kegrafisan. Instrumen penilaian oleh ahli 

pendidikan terdiri dari 12 butir penilaian yang 

mencakup aspek kelayakan sampul, aspek 

tampilan dan aspek penyajian. Serta instrumen 

respon untuk 10 orang mahasiswa terhadap 

modul berisi 16 butir pernyataan yang 

mencakup aspek motivasi, aspek ketertarikan, 

dan aspek tampilan menyeluruh.  

3. Tahap pengembangan (Development) 

    Tahap ini produk yang dihasilkan berupa 

modul inkuiri berorientasi CEP telah diuji oleh 

dosen ahli dan uji praktisi oleh dosen 

pengampu matakuliah kimia dasar  untuk 

memperoleh produk yang layak/valid. Data 

kuantitatif yang berupa skor digunakan untuk 

menentukan kelayakan modul inkuiri 

berorientasi CEP sedangkan data kualitatif 

yang berupa saran digunakan untuk 

memperbaiki produk modul inkuiri berorientasi 

CEP yang telah dikembangkan. 

a. Data Hasil Validasi Oleh Dosen Ahli 

(Pakar Pendidikan) 

a. Data Kualitatif 

     Secara umum pengembangan modul 

inkuiri berorientasi CEP pada materi 

sistem koloid untuk mahasiswa calon guru 

kimia, dimana hasil pengembangan telah 

dinyatakan sangat layak seperti yang telah 

tersaji dalam data kualitatif uji kelayakan 

dosen ahli, namun ada beberapa 

perbaikan atau saran dari masing-masing 

validator terhadap pengembangan 

tersebut. Sebagaimana yang terlihat 

dalam Tabel berikut ini:   

Tabel 1. Data Kualitatif Uji Kelayakan 

Validasi Ahli 

Validator Kritik dan saran 

Sebelum revisi Sesudah 
revisi 

Validator 
Pertama 

 

 Penjelasan pada 
penggunaan 
modul harus lebih 
operasional. 

 Untuk kalimat 
harus jelas 
supaya 
mahasiswa lebih 
mudah 
memahaminya. 

Modul inkuiri 
berorientasi 
CEP sudah 
layak 
digunakan 

Validator 
Kedua 

 

 Gambar 
background CP 
dan SCP diganti 

 Gambar harus 
sesuai dengan 
materi  

 CEP harus 
ditonjolkan 

Modul inkuiri 
berorientasi 
CEP sudah 
layak 
digunakan 

 

b. Data Kuantitatif 

 Tabel 2. Data Kuantitatif  Uji Kelayakan 

Validasi Ahli 
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Validator Persentase 
Kelayakan 

(%) 

Keterangan 
Validasi 

Validator 
Pertama 

85% Sangat layak 

Validator 
Kedua 

81 % Sangat layak 

Persentase 
kelayakan 

83 % Sangat layak 

Pada Tabel 2. data kuantitatif uji 

kelayakan validasi ahli, masing- 

masing validator memberikan penilaian 

dengan tingkat kelayakan sebesar 85% 

penilaian dari validator pertama 

dengan kategori sangat layak. 

Sementara hasil perhitungan dari 

penilaian dari validator kedua nilai 

yang diperoleh 81% dengan kriteria 

sangat layak. Sehingga persentase 

rata-rata kelayakan sebesar 83 % 

dengan kategori sangat layak. 

b. Data Uji Praktisi Oleh Dosen Mitra 

(Pengampu Matakuliah Kimia Dasar) 

     Pada langkah ini setelah desain produk 

divalidasi oleh dosen ahli, kemudian uji praktisi 

oleh dosen mitra melalui proses pengamatan 

atau observasi. Observasi dilakukan setiap kali 

berlangsungnya pelaksanaan pembelajaran 

dengan mengamati kegiatan pengajar dalam 

proses belajar mengajar apakah kegiatan 

pembelajaran telah dilaksanakan sesuai 

dengan Rencana Pelaksanaan Semester 

(RPS) yang telah dibuat. Observasi 

keterlaksanaan RPS dilakukan setiap kali 

pertemuan. Berdasarkan hasil observasi 

keterlaksanaan RPS, proses belajar 

mahasiswa sangat baik hal ini dapat dilihat dari 

skor rata-rata ketelaksanaan RPS pada 

pertemuan pertama sampai pertemuan kedua 

dengan nilai rata-rata sebesar 79 dengan 

kategori  sangat baik. 

c. Data Hasil Uji Coba Terbatas 

    Hasil uji coba terbatas berupa angket respon 

mahasiswa diberikan setelah proses 

pembelajaran berlangsung melalui 

penggunaan modul inkuiri berorientasi 

chemoentrepreneurship. Hasil angket 

responden mahasiswa dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.  Angket Responden Mahasiswa 
No Nama 

Mahasiswa  
% Responden 

Mahasiswa 
Kategori 

1 Afiyatin 
Rohmah 

82% Sangat baik  

2 Almawati  82% Sangat baik  

3 Asri Hafifi 
Fabriati 

83% Sangat baik  

4 Aulia 
Ratnasari 

80% Sangat baik 

5 Ayu Kristi 82% Sangat baik 

6 Bq Laelatul 
Arwa 

82% Sangat baik 

7 Conita Sekila 83% Sangat baik 

8 Felia Ariska 81% Sangat baik 

9 Nurhidayah 83% Sangat baik 

10 Siti Aisah  82% Sangat baik 

Rata-rata persentase 
angket responden 

mahasiswa 

  82 % Sangat baik 

 

         Berdasarkan Tabel 4. Angket responden 

mahasiswa, bahwa respon yang diberikan 

mahasiswa setelah dibelajarkan dengan 

menggunakan bahan ajar berupa modul inkuiri 

berorientasi CEP sangat baik dengan hasil 

persentase responden mahasiswa sebesar 82 

% dengan kategori sangat baik.  

 Berdasarkan penelitian ini dapat 

diketahui bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan modul inkuiri berorientasi 

chemoentrepreneurship (CEP) layak digunakan 

sebagai sumber belajar. Selain itu, mahasiswa 

memberikan pandangan positif terhadap modul 

inkuiri berorientasi chemoentrepreneurship 

(CEP). Adanya modul yang dibuat semenarik 

mungkin membuat mahasiswa semangat 
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membaca bahan materi koloid apalagi 

pembelajaran berorientasi 

chemoentrepreneurship (CEP) membuat 

mahasiswa lebih antusias belajar (Lestari dan 

As'ari, 2013). Hal ini sesuai dengan temuan 

Agustini (2007), Nworgu & Otum (2013), 

Matthew & Kenneth (2013), Ifeoma (2013) 

bahwa model pembelajaran inkuri dengan 

pendekatan chemoentrepreneurship (CEP) 

mampu meningkatkan motivasi belajar, minat 

wirausaha, dan hasil belajar siswa. Sementara 

itu, Prayitno dkk (2016) menunjukkan bahwa 

modul pembelajaran kimia bervisi SETS 

berorientasi CEP sangat layak digunakan 

dalam pembelajaran kimia dengan skor rata-

rata pada aspek kegrafikan 95,00, aspek 

penyajian 95,33, aspek kebahasaan 95,00. 

Serta hasil uji coba modul di MA Mu’allimin 

Mu’allimat menunjukkan peningkatan motivasi 

20%, minat wirausaha 25%, dan hasil belajar 

siswa 79%. Uji coba modul di MAN Rembang 

peningkatan motivasi belajar siswa, minat 

wirausaha, dan hasil belajar siswa kelas 

eksperimen sebesar 27%, 17% dan 66%, 

sedangkan peningkatan kelas kontrol secara 

berturut-turut 0,4%, 11%, dan 24%.  

 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian yang telah dicapai adalah sebagai 

berikut : 

1. Karakteristik modul inkuiri berorientasi 

CEP pada materi sistem koloid ini 

berisi materi sistem koloid yang 

mengaitkan antara ketiga level 

representasi ilmu kimia yaitu level 

makroskopik, mikroskopik dan simbolik 

sehingga efektif digunakan untuk 

pembelajaran. 

2. Kelayakan modul inkuiri berorientasi 

CEP pada materi sistem koloid yang 

telah dikembangkan ini telah 

memenuhi kriteria layak/valid oleh 

dosen ahli dan dosen praktisi serta uji 

coba terbatas. Adapun hasilnya dapat 

dilihat sebagai berikut: 

a. Skor rata-rata hasil validasi ahli 

sebesar 83% dengan kategori 

sangat layak. 

b. Hasil respon dosen praktisi 

terhadap keterlaksanaan 

pembelajaran yang diajarkan 

menggunakan modul inkuiri 

berorientasi CEP dapat dilihat dari 

skor rata-rata keterlaksaannya 

sebesar 79% dengan kategori 

sangat baik.  

c. Hasil uji coba terbatas berupa 

respon yang diberikan mahasiswa 

setelah dibelajarkan dengan 

menggunakan bahan ajar berupa 

modul inkuiri berorientasi CEP 

sangat baik dengan hasil 

persentase responden mahasiswa 

sebesar 82% dengan kategori 

sangat baik. 
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LEARNING CYCLE 5E PADA MATA KULIAH KIMIA ANORGANIK I 

 

Faderina Komisia, S.Pd, M.Pd 

Program Studi Pendidikan Kimia FKIP, Universitas Katolik Widya Mandira, Jl. Jend. Achmad 

Yani No. 50-52, Kupang, Indonesia  

Email: faderinakomisia23@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil 

belajar mahasiswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran langsung (Direct 

Instruction) dengan model Learning Cycle 5E pada Mata Kuliah Kimia Anorganik I, (2) 

mengetahui besarnya perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa yang diajarkan menggunakan 

model pembelajaran langsung (Direct Instruction) dengan model Learning Cycle 5E pada Mata 

Kuliah Kimia Anorganik I. Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Kimia 

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada bulan Agustus, semester Ganjil Tahun Ajaran 

2016/2017. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 3 (Tiga) Program Studi 

Pendidikan Kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Tahun Ajaran 2016/2017. Teknik 

pengambilan sampel adalah sampling jenuh. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik yatu dengan 

menggunakan uji t untuk sampel bebas (independent samples t- test) dengan varians yang 

homogen pada taraf signifikansi 5% yang dianalisis menggunakan program SPSS 17. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran langsung (Direct Instruction) dengan model 

Learning Cycle 5E pada Mata Kuliah Kimia Anorganik I dan (2) dari nilai rata-rata yang 

diperoleh dapat dilihat bahwa hasil belajar mahasiswa yang diajarkan menggunakan model 

Learning Cycle 5E pada Mata Kuliah Kimia Anorganik I lebih tinggi daripada yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran langsung (Direct Instruction). 

 

Kata Kunci: Model pembelajaran langsung, model learning cycle 5E, Hasil belajar siswa, dan 

Unsur-unsur golongan utama (golongan A). 

 

 

ABSTRACT 

 

 This study aims to (1) to know whether or not there is a difference in the average 

learning outcomes of students taught using Direct Instruction model with the Learning Cycle 5E 

model on Inorganic Chemistry Courses I, (2) to know the difference in the average of learning 

outcomes students are taught using Direct Instruction model with Learning Cycle 5E model on 

Inorganic Chemistry Course I. This research was conducted in Chemistry Education Program of 

Widya Mandira Catholic University of Kupang in August, Odd semester of academic year 

2016/2017. The sample in this research is the third semester students of Chemistry Program 

Widya Mandira Catholic University of Kupang Academic Year 2016/2017. Sampling technique is 

saturated sampling. This research is an experimental research. The data analysis technique used 

in this research is statistical analysis using t-test for free samples (independent samples t-test) with 

homogeneous variance at 5% significance level analyzed using SPSS 17 program. The results of 

this study indicate that (1) there is the difference in the average of student learning outcomes 

taught using Direct Instruction model with the Learning Cycle 5E model on Inorganic Chemistry 

Courses I and (2) from the average score obtained can be seen that the student learning outcomes 
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are taught using the Learning model Cycle 5E on Inorganic Chemistry Courses I is higher than 

those taught using Direct Instruction. 

 

Keywords: Direct instruction model, 5E learning cycle model, Student learning outcomes, and 

Elements of the main group (class A). 

I. PENDAHULUAN 

 

Suatu pembelajaran dikatakan 

berhasil dilihat dari hasil prestasi 

belajar mahasiswa, sehingga nilai 

yang dicapai mahasiswaminimal 

dapat memenuhi atau melebihi 

standar penilaian. Hasil belajar 

menunjukan pada perubahan struktur 

pengetahuan individu sebagai hasil 

dari situasi belajar. Sudjana (2004) 

menyatakan hasil belajar adalah 

kemampuan- kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Berdasarkan 

hasil pengamatan dosen pengasuh 

mata kuliah kimia anorganik I, dalam 

proses belajar mengajar di kelas 

khususnya pada materi unsur-unsur 

golongan VA, mahasiswa semester 

III Tahun Ajaran 2016/2017 Program 

Studi Pendidikan Kimia Unwira 

Kupang, terlihat banyak mahasiswa 

yangkurang antusias pada saat proses 

pembelajaran berlangsungsehingga 

banyak mahasiswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan dosen, 

mahasiswa cenderung sibuk dengan 

aktivitasnya sendiri, berbicara 

dengan temannya, melamun, dan 

mengantuk, mereka cenderung pasif 

ketika kegiatan belajar-mengajar 

berlangsung. Hal inilah yang 

menyebabkan kegiatan belajar 

mengajar terganggu sehingga 

berdampak pada rendahnya hasil 

belajar mahasiswa. Berbagai usaha 

telah dilakukan dosen untuk 

mengatasi permasalahan di atas guna 

memperbaiki sistem pengajarannya 

seperti mencoba berbagai macam 

metode untuk meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa program studi 

pendidikan kimia semester III tahun 

ajaran 2016/2017 diantaranya 

metode ceramah dan metode 

demonstrasi, tetapi pada 

kenyataannya penerapan metode-

metode tersebut belum mampu 

mengatasi permasalahan yang terjadi 

di kelas.  

Salah satu model mengajar 

yang merupakan pengajaran aktif 

adalah model pembelajaran Direct 

Instruction. Model Pembelajaran 

Langsung (Direct Instruction) 
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merupakan suatu model mengajar 

yang dapat membantu siswa dalam 

mempelajari keterampilan dasar dan 

memperoleh informasi yang dapat 

diajarkan selangkah demi selangkah. 

Model pengajaran langsung secara 

empirik dilandasi oleh teori belajar 

behavioristik. Teori ini menekankan 

pada perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar yang dapat diobservasi. 

Menurut teori ini, belajar bergantung 

pada pengalaman termasuk 

pemberian umpan balik dari 

lingkungan. Pembelajaran langsung, 

menurut Kardi & Nur (2000) dapat 

berbentuk ceramah, demonstrasi, 

pelatihan atau praktek, dan kerja 

kelompok. Selain model 

pembelajaran langsung (Direct 

Instruction), agar hasil belajar dan 

mahasiswa tercapai secara optimal, 

perlu dikembangkan suatu model 

pembelajaran yang sesuai dengan 

perubahan paradigma dari 

mengajarkan siswa menjadi 

membelajarkan siswa, serta 

menekankan pada proses belajar dan 

aktivitas ilmiah siswa (Suparno, 

1997). Model pembelajaran 5E 

merupakan salah satu model siklus 

belajar (Learning Cycle) dari 

perwujudan filosofi kontruktivisme 

tentang belajar dan pembelajaran 

dengan asumsi bahwa ”pengetahuan 

dibangun dalam pikiran pelajar”. 

Model learning cycle merupakan 

suatu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa menemukan 

konsep sendiri atau memantapkan 

konsep yang dipelajari, mencegah 

terjadinya kesalahan konsep, dan 

memberikan peluang kepada siswa 

untuk menerapkan konsep-konsep 

yang telah dipelajari pada situasi 

baru, implementasi model learning 

cycle dalam pembelajaran sesuai 

dengan pandangan kontruktivisme 

dimana pengetahuan dibangun pada 

diri peserta didik (Soebagio, dkk,  

2000). 

Mahasiswa berperan secara 

langsung baik secara berkelompok 

maupun secara individu dalam 

menggali konsep dan prinsip selama 

kegiatan pembelajaran. Tugas dosen 

adalah mengarahkan proses belajar 

yang dilakukan mahasiswa dan 

memberikan koreksi terhadap konsep 

dan prinsip yang didapat mahasiswa. 

Model pembelajaran ini memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk 

membangun konsep dalam 
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pengetahuan dan pengalamannya 

secara mandiri dengan terlibat secara 

aktif, mempelajari materi secara 

bermakna dengan bekerja dan 

berfikir baik secara individu maupun 

kelompok, membiasakan mahasiswa 

dalam merumuskan, menghadapi, 

dan menyelesaikan permasalahan 

yang ditemui sehingga mahasiswa 

dapat menguasai kompetensi-

kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran yang berdampak pada 

hasil belajar yang diperoleh menjadi 

lebih baik. Berdasarkan uraian di 

atas, maka peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul 

“Komparasi Hasil Belajar 

Mahasiswa menggunakan Model 

Pembelajaran Langsung (Direct 

Instruction) dengan Model 

Learning Cycle 5E pada Mata 

Kuliah Kimia Anorganik I”. 

 

II. METODOLOGI 

 

Subyek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa semester 3 (Tiga) 

Program Studi Pendidikan Kimia 

Universitas Katolik Widya Mandira 

Kupang Tahun Ajaran 2016/2017 

yang terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu 

kelas A dan B. 

 

Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental. Penelitian ini akan 

dilaksanakan pada bulan Agustus, 

semester Ganjil Tahun Ajaran 

2017/2018. Penelitian ini 

dilaksanakan di Program Studi 

Pendidikan Kimia Universitas 

Katolik WidyaMandira Kupang.. 

Teknik pengambilan sampel adalah 

sampling jenuh. Desain dalam 

penelitian ini adalah desain faktorial 

2x2 yang melibatkan dua kelompok 

eksperimen, dengan pola sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Rancangan Faktorial 

Penelitian 

Subyek Perlakuan Posttes 

Kelompok 

1 

X1 O1 

Kelompok 

2 

X2 O2 

( 

(Sugiyono, 2010:115) 

 

Instrumen 
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Instrumen dalam penelitian ini 

adalah lembar tes hasil belajar. 

Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan tes. Data hasil belajar 

mahasiswa dalam pembelajaran 

unsur-unsur golongan VA yang 

diajarkan menggunakan model 

pembelajaran Langsung (Direct 

Instruction) dan model Learning 

Cycle 5E dianalisis dengan 

menggunakan uji t dengan varians 

yang homogen pada taraf signifikansi 

5%. Kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut: 

- Jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel maka Ho 

diterima. 

- Jika –thitung < -ttabel  atau thitung > 

ttabel maka Ho ditolak. 

 

III. HASIL DAN DISKUSI 

 

Hasil Penelitian 

 

Setelah dilakukan uji 

prasyarat pada data yang 

dikumpulkan, maka dapat diketahui 

bahwa data yang diperoleh tersebut 

normal, memiliki varian data 

homogen (uji homogenitas). Maka 

untuk tahap selanjutnya pengujian 

Tabel 2. Output Group 

Statistics dan Uji t 

T-test 

Group Statistics 

 
model 

pembelaja

ran yang 

digunakan N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

hasil 

belajar 

siswa 

model 

learning 

cycle 5E 

34 81.76 5.349 .917 

     

model 

pembelaja

ran 

langsung 

34 69.26 7.085 1.215 

Independent Samples Test 

  
Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

Lower 

Uppe

r 

hasil 

belaj

ar 

sisw

a 

Equa

l 

varia

nces 

assu

med 

.181 .672 
8.21

0 
66 .000 

12.50

0 
1.522 9.460 

15.5

40 

Equa

l 

varia

nces 

not 

assu

med 

  

8.21

0 

61.

392 
.000 

12.50

0 
1.522 9.456 

15.5

44 
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hipotesis menggunakan uji t 

(Independent Samples T Test) dengan 

varians yang homogen pada taraf 

signifikansi 5% dapat dilanjutkan. 

Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan bantuan program SPSS 17 

for windows dan disajikan pada 

Tabel 2. 

Dari hasil analisis diperoleh 

rata-rata hasil belajar mahasiswa 

yang diajarkan menggunakan model 

Learning Cycle 5E lebih tinggi dari 

yang diajarkan dengan model 

pembelajaran langsung (Direct 

Instruction) pada Mata Kuliah Kimia 

Anorganik I. Hal tersebut 

menunjukan bahwa secara bersama-

sama terdapat perbedaan hasil belajar 

mahasiswa yang diajarkan 

menggunakan model Learning Cycle 

5E Cycle dengan mahasiswa yang 

diajarkan menggunakan model 

pembelajaran langsung. 

  

Pembahasan 

 

Secara teoritis, model 

Learning Cycle 5E lebih 

memposisikan siswa sebagai pusat 

dalam pembelajaran (student 

centered), sehingga memberikan 

peluang pada peningkatan hasil 

belajar siswa. Model Learning Cycle 

5E yang menerapkan paham 

kontruktivisme (Kurnaz & Çalik, 

2008), dimana setiap huruf "E" 

mengandung bagian dari proses yang 

membantu siswa belajar mengalami 

dengan urutan yang sesuai dalam 

menghubungkan pengetahuan awal 

dengan konsep baru. Peranan guru 

dalam paradigma kontruktivistik ini 

adalah sebagai fasilitator dan 

mediator kreatif dalam proses 

pembelajaran. Siswa secara aktif 

membangun pengertian tentang 

dunia dengan mengkonstruksikan 

makna dan mengkaitkan informasi 

baru dengan pengalaman masa 

lampau (Brooks & Brooks, 1993).  

Pada Brook & Brook (2006) 

disebutkan kondisi konflik kognitif, 

siswa dihadapkan pada tiga pilihan, 

yaitu: (1) mempertahankan intuisinya 

semula, (2) merevisi sebagian 

intuisinya melalui proses asimilasi, 

dan (3) merubah pandangannya yang 

bersifat intuisi 10 tersebut dan 

mengakomodasikan pengetahuan 

baru. Perubahan konseptual terjadi 

ketika siswa memutuskan pada 

pilihan yang ketiga. Setiap anak 
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harus membangun sendiri 

pengetahuan-pengetahuan itu, 

pengetahuan-pengetahuan itu harus 

dikonstruksi sendiri oleh anak 

melalui operasi-operasi, dan salah 

satu cara untuk membangun operasi 

ialah dengan ekuilibrasi (Dahar, 

1989). Agar terjadi proses perubahan 

konseptual, belajar melibatkan 

pembangkitan dan restrukturisasi 

konsepsi-konsepsi yang dibawa oleh 

siswa sebelum pembelajaran. 

Menurut pandangan konstruktivisme, 

keterlibatan aktif siswa dalam 

pembelajaran peran yang penting 

dalam mengkonstruksi pemahaman 

dalam pikirannya. Hal ini sejalan 

dengan teori belajar yang lain, seperti 

yang telah dikembangkan oleh David 

Ausubel yaitu tentang belajar 

bermakna (meaningful learning). 

Menurut Ausubel, belajar bermakna 

merupakan suatu proses mengkaitkan 

informasi baru pada konsep-konsep 

relevan yang terdapat dalam struktur 

kognitif siswa. Selain hal tersebut 

Ausubel juga membedakan antara 

belajar menemukan dengan belajar 

menerima. Pada belajar menerima 

siswa hanya menerima, jadi tinggal 

menghapalkan suatu materi, tetapi 

pada belajar menemukan konsep 

ditemukan oleh siswa, jadi tidak 

menerima pelajaran begitu saja. 

Selain itu untuk dapat membedakan 

antara belajar menghafal dengan 

belajar bermakna. Pada belajar 

menghafal, siswa menghafalkan 

materi yang sudah diperolenya, tetapi 

pada belajar bermakna materi yang 

telah diperoleh itu dikembangkan 

dengan keadaan lain sehingga 

belajarnya lebih dimengerti 

(Suherman, 2003).  

Model pengajaran langsung 

yang selama ini diterapkan 

cenderung bersifat linier dan transfer 

pengetahuan berlangsung dalam satu 

arah. Model pengajaran langsung 

(direct Instruction) secara empirik 

dilandasi oleh teori belajar 

behavioristik (Slavin, 2009). Teori 

behavioristik menekankan pada 

perubahan perilaku sebagai hasil 

belajar yang dapat diobservasi. Hal 

ini sesuai dengan kajian teori dan 

fakta empiris hasil penelitian yang 

relevan. Model pembelajaran 5E 

merupakan model pembelajaran yang 

berpusat kepada siswa, memberikan 

kesempatan pada siswa secara aktif 

untuk membangun, memberi 
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penjelasan dan mengungkapkan 

argumentasi. Selain itu pada kelas 

eksperimen terjadi pengubahan 

konseptual yang dilakukan dengan 

menyajikan konflik kognitif. Setiap 

permasalahan yang diberikan oleh 

guru melalui Lembar diskusi siswa 

membuat siswa terpacu untuk 

mengembangkan dan memperdalam 

pengetahuanya.  

Pengalaman yang dialami 

siswa pada saat bereksplorasi dan 

berdiskusi sehingga menemukan 

jawaban, membuat pengetahuan yang 

diperoleh siswa menjadi bermakna. 

Pengetahuan yang diperoleh dengan 

menemukan sendiri akan lebih 

bertahan lama. Pada kelas yang 

menggunakan model pengajaran 

lansung diawali dengan penyajian 

materi pelajaran yang terkait oleh 

pengajar kepada siswa. Teori, 

konsep, ataupun prinsip-prinsip sains 

yang diharapkan dapat dikuasai oleh 

siswa dipaparkan terlebih dahulu di 

depan kelas oleh pengajar/guru. 

Setelah itu, barulah siswa 

dihadapkan pada permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan 

konsep yang telah dipaparkan. 

Tanggung jawab siswa terhadap 

pembelajaran dirinya sendiri menjadi 

kecil, sebab siswa belajar hanya 

semata-mata karena guru 

memberikan tugas kepada siswa 

untuk mempelajari materi ajar 

tersebut. Hal ini akan mengurangi 

kemandirian siswa dalam belajar 

untuk membentuk pengetahuannya 

sendiri sehingga berdampak pada 

kemampuan berpikir siswa yang 

menyebabkan hasil belajar siswa 

berupa hasil belajar dan kinerja 

ilmiah siswa menjadi lebih rendah. 

Seperti yang telah disampaikan 

dalam kajian teori, hakikat sains 

bukan hanya sekedar kumpulan fakta 

dan prinsip tetapi mencakup cara-

cara bagaimana memperoleh fakta 

dan prinsip tersebut beserta sikap 

saintis dalam melakukannya. 

Dalam membelajarkan siswa 

untuk menguasai sains bukan pada 

banyaknya konsep yang harus 

dihafal, tetapi lebih pada bagaimana 

agar siswa berlatih menemukan 

konsep-konsep sains melalui metode 

ilmiah, sikap ilmiah, dan siswa dapat 

melakukan kerja ilmiah sehingga 

hasil belajar siswa menjadi lebih 

baik. 
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IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, maka dapat 

diketahui ada perbedaan rata-rata 

hasil belajar mahasiswa yang 

diajarkan menggunakan model 

pembelajaran langsung  (Direct 

Instruction) dengan model Learning 

Cycle 5E pada Mata Kuliah Kimia 

Anorganik I  dengan nilai thitung > 

ttabel ( 8,210 > 1,997 ) pada taraf 

signifikansi 5% dan dari nilai rata-

rata dapat dilihat bahwa hasil belajar 

mahasiswa yang diajarkan 

menggunakan model Learning Cycle 

5E pada Mata Kuliah Kimia 

Anorganik I  lebih tinggi daripada 

mahasiswa yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran 

langsung  (Direct Instruction) 

dengan nilai Mean 81,76 > 69,26. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran, aktivitas siswa, 

peningkatkan hasil belajar siswa, dan respon siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif  tipe 
NHT dengan pendekatan SAVI  pada materi asam basa. Subyek penelitian ini adalah 29 siswa kelas XI MIPA-1 
SMA Negeri 1 Jogoroto Jombang pada semester 2 tahun ajaran 2016-2017. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian pra-eksperimen. Desain penelitian dalam penelitian ini yaitu “One group pre-test post-test 
design”. Perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
dan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan pendekatan SAVI. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu: lembar 
keterlaksanaan pembelajaran, Lembar aktivitas siswa, lembar tes hasil belajar, dan angket respon siswa. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan pendekatan SAVI 
terlaksana dengan sangat baik dengan persentase ≥ 81%. 2) Aktivitas  SAVI pada pertemuan 1 sampai 3 Pada 
kelompok Somatis memiliki persentase aktivitas somatis sebesar 66% (kategori baik). Pada kelompok Audio 
memiliki persentase aktivitas audio sebesar 66% (kategori baik). Pada kelompok Visual memiliki persentase 
aktivitas visual sebesar 67% (kategori baik), dan pada kelompok Intelektual memiliki persentase aktivitas 
intelektual sebesar 66% (kategori baik). 3) Peningkatan hasil belajar didapatkan hasil dari 29 orang siswa 
terdapat 5 siswa (17,24%) yang memiliki nilai g ≥ 0,7 dengan kategori tinggi, 19 siswa (65,52%) yang memiliki 
0,7> g > 0,3 dengan kategori sedang, dan 5 siswa (17,24%) yang memiliki g < 0,3 dengan kategori rendah. 4.)  
Respon siswa pada motivasi dan minat memiliki persentase yaitu 88,28% dan 91,72% dengan kategori sangat 
baik. 

Kata Kunci: Kooperatif, NHT, Keterlaksanaan, Aktivitas, Pendekatan SAVI 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the implementation of learning process, student activity, improving student 
learning outcomes, and student responses by applying cooperative learning model type NHT with SAVI 
approach on acid base material. The subject of this research is 29 students of class XI MIPA-1 SMA Negeri 1 
Jogoroto Jombang in second semester of academic year 2016-2017. Type of research used is pre-experiment 
research. The research design in this research is One group pre-test post-test design. Learning tools used are: 
syllabus, Learning Implementation Plan, and Student Worksheet  with SAVI approach. The research instrument 
used are: learning activity sheet, student activity sheet, test result learning sheet, and student response 
questionnaire. The results of this study indicate that: 1) NHT type cooperative learning model with SAVI 
approach performed very well with percentage ≥ 81%. 2) SAVI activity at meetings 1 to 3 In the Somatis group  
had a somatic activity percentage of 66% (good category). In the Audio group has an audio activity percentage 
of 66% (good category). In the Visual group has a percentage of visual activity of 67% (good category), and in 
the Intellectual group has a percentage of intellectual activity of 66% (good category). 3) Increased learning 
results obtained results from 29 students there are 5 students (17.24 %) Which has a high g ≥ 0.7 with a high 
category, 19 students (65.52%) who have 0.7> g> 0.3 in the medium category and 5 students (17.24%) who 
have g < 0.3 with low category. 4.) Student response on motivation and interest has a percentage of 88.28% 
and 91.72% with very good category. 

Keywords: Cooperative, NHT, Feasibility, Activity, SAVI approach 
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I. PENDAHULUAN 

Untuk memperbaiki kualitas sumber 

daya mausia di Indinesia, pemerintah 

berupaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Hal ini tercantum 

dalam Permendikbud Nomor 69 tahun 2013, 

yang meyatakan bahwa kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia [1]. 

 Kimia adalah salah satu cabang dari 

IPA yang mempelajari pengetahuan, konsep, 

serta prinsip yang erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari–hari. Salah satu 

karakteristik ilmu kimia adalah sebagian 

besar konsep-konsepnya bersifat abstrak, 

seperti struktur atom, ikatan kimia dan konsep 

asam-basa [2]. Asam basa merupakan salah 

satu materi kimia yang erat kaitannya dalam 

kehidupan sehari-hari, diantaranya dalam 

obat maag, dan sebagai bahan dasar dari 

banyak produk rumah tangga, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan hasil angket prapenelitan 

yang dilakukan di SMAN 1 Jogoroto Jombang 

yang dilakukan pada 22 Oktober 2016, 

sebanyak 80% dari 30 orang siswa 

menyatakan bahwa kimia merupakan mata 

pelajaran yang cukup sulit, salah satunya 

pada materi pokok asam basa. Hasil angket 

ini didukung dengan hasil wawancara dengan 

guru mata pelajaran kimia di SMAN 1 

Jogoroto Jombang yang menyatakan bahwa 

siswa cukup kesulitan dan mendapatkan hasil 

yang kurang memuaskan pada materi asam 

dan basa [3]. 

Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk 

berperan aktif dalam suatu kegiatan 

pembelajaran di kelas atau biasa disebut 

dengan student centered. Kondisii ini 

diperkuat oleh Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016 yang menyatakan bahwa 

kegiatan pembelajaran yang awalnya guru 

sebagai sumber belajar menjadi belajar 

berbasis aneka sumber belajar, dan dari 

peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik 

mencari tahu [4]. Jika ditinjau dari segi 

penyampaian materi yang terjadi selama ini,  

pendekatan pembelajaran masih berpusat 

pada guru. Pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada guru dalam pelaksanaanya 

lebih sering menggunakan pemberian 

informasi (telling), dalam pendekatan ini guru 

bertindak sebagai pihak yang aktif, 

sedangkan siswa sebagai objek yang pasif 

[5]. Hal tersebut bertolak belakang dengan 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 yang 

menuntut siswa berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Pendekatan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa di samping 

menggunakan pemberian informasi (telling) 

juga menggunakan peragaan (demonstrating) 

dan memberikan kesempatan untuk 

menampilkan unjuk kerja secara langsung 

(doing direct performance). Pendekatan 

pembelajaran inilah yang sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, dan 

nantinya dapat mengantarkan guru untuk 

memilih strategi, metode dan teknik yang 

akan diterapkan dalam pembelajaran dengan 
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tanpa mengenyampingkan kesesuaian 

karakteristik materi dan gaya belajar siswa. 

Gaya belajar merupakan suatu 

kombinasi dari bagaimana ia menyerap, 

mengatur serta mengolah informasi yang ia 

dapatkan [6]. Masing-masing siswa memiliki 

tipe gaya belajar yang berbeda-beda, 

seorang siswa dapat belajar sedikit dengan 

menyaksikan presentasi (Visual/ V), tetapi ia 

dapat belajar jauh lebih banyak jika dapat 

melakukan sesuatu ketika presentasi sedang 

berlangsung (Somatis/ S), membicarakan apa 

yang mereka pelajari (Audio/ A), dan 

memikirkan cara menerapkan informasi 

dalam presentasi tersebut untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada 

(Intelektual / I). Belajar bisa optimal jika 

keempat unsur SAVI ada dalam satu 

peristiwa pembelajaran [6]. 

Berdasarkan hasil angket prapenelitian 

yang dilakukann di SMAN 1 Jogoroto 

Jombang, dari 30 siswa 23% siswa memiliki 

gaya belajar somatis, 43% siswa memiliki 

gaya belajar audio, 17% siswa memiliki gaya 

belajar visual  dan 17% siswa memiliki gaya 

belajar intelektual. Namun, keberagaman 

gaya belajar ini belum memiliki wadah yang 

dapat meningkatkan keberhasilan belajar 

sesuai dengan gaya belajar masing-masing 

siswa. Hal ini dibuktikan dari hasil angket 

prapenelitian yang dilakukan di SMA Negeri 1 

Jogoroto Jombang, sebanyak 70% siswa 

menyatakan selama ini proses pembelajaran 

yang ada belum mendukung gaya belajar 

yang mereka miliki.   

Pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan kurikulum 2013 yang berpusat pada 

siswa dan juga dapat mengakomodir semua 

tipe gaya belajar adalah pendekatan SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, dan Intellectual). 

Pendekatan SAVI adalah pembelajaran 

yang menekankan bahwa belajar haruslah 

memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki 

siswa. Istilah SAVI adalah kependekan dari 

Somatic yang bermakna belajar dengan 

bergerak dan berbuat (hands-on, aktivitas 

fisik).  Auditory yang bermakna bahwa belajar 

haruslah dengan mendengarkan. 

Visualization yang bermakna belajar haruslah 

menggunakan indra mata. Intellectualy yang 

bermakna bahwa belajar dengan 

memecahkan masalah (minds-on). 

Pembelajaran SAVI akan tercapai dan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan baik jika 

empat tahap berikut dilaksanakan dengan 

baik [7].   

Dalam penelitian ini, pendekatan SAVI 

diipadukan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Model pembelajaran 

kooperatif, merupakan teknik kelas praktis 

yang digunakan oleh guru untuk membantu 

siswa belajar mulai dari keterampilan dasar 

sampai pemecahan masalah yang kompleks 

[8]. Dalam pelaksanannya, siswa belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 

orang, hal ini merupakan salah satu 

karakteristik dari model pembelajaran 

kooperatif [9]. Model pembelajaran kooperatif 

tipe  Number Head Together (NHT) 

merupakan sebuah varian diskusi kelompok 

dan memiliki ciri khas yaitu guru menunjuk 

seorang  siswa yang mewakili kelompoknya, 

tanpa memberi tahu terlebih dahulu siapa 
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yang akan mewakili kelompoknya itu [10]. 

Dengan cara inilah setiap anggota kelompok 

akan berusaha untuk menigkatkan tanggung 

jawab individual dalam diskusi kelompok, 

sehingga setiap siswa dalam kelompok akan 

memiliki keterlibatan dalam kelompoknya. 

Penerapan model pembelajaraan 

kooperatif tipe Number Head Together ini 

dipadukan dengan pendekatan SAVI. 

Pendekatan SAVI yang menuntut siswa untuk 

bekerja mandiri sesuai dengan gaya 

belajarnya, dipadukan dengan pembelajaran 

kooperatif yang merupakan kegiatan belajar 

yang dilakukan siswa dengan cara bekerja 

sama dengan kelompok-kelompok kecil. Hal 

ini diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam materi asam basa. 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini termasuk penelitian pra-

eksperimen. Sasaran dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas XI IPA semester 2 SMAN 

1 Jogoroto Jombang Tahun Ajaran 2016/2017 

selama 3 kali pertemuan pada tanggal 25, 27 

dan 29 Maret 2017 pada materi asam basa. 

Desain penelitian ini adalah “One Group 

Pretest-Postest Design”, adapun modelnya 

sebagai berikut: 

 

O1 : Tes Awal (pre-test untuk mengetahui 

keadaan awal siswa sebelum 

diterapkan Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe NHT dengan 

pendekatan SAVI pada materi asam 

basa). 

X :Perlakuan (pembelajaran Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe NHT 

dengan pendekatan SAVI pada materi 

asam basa). 

O2  : Tes Akhir (post-test untuk mengetahui 

keadaan akhir siswa setelah diterapkan 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe 

NHT dengan pendekatan SAVI pada 

materi asam basa) 

Perangkat pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah silabus, 

RPP, buku siswa dan LKS. Untuk instrumen 

penelitian digunakan lembar pengamatan 

keterlaksanaan sintaks model pembelajaran, 

lembar pengamatan aktivitas siswa, lembar 

tes hasil belajar serta angket respon siswa. 

Dalam penelitian ini digunakan metode 

pengamatan (observasi) dan metode tes 

sebagai metode untuk pengumpulan data. 

Keterlaksanaan sintaks model 

pembelajaran di kelas dengan menggunakan 

penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan pendekatan SAVI diamati 

melalui kegiatan guru selama pembelajaran 

berdasarkan RPP yang telah dibuat. Data 

yang diperoleh dari hasil pengamatan 

dianalisis dengan menjumlahkan skor yang 

diperoleh kemudian ditentukan persentase 

keterlaksanaan dengan rumus sebagai 

berikut:  

 

Persentase keterlaksaan pada setiap  

Data yang diperoleh dari pengamatan 

aktivitas siswa yang muncul selama proses 

pembelajaran pada setiap fase pembelajaran, 

kemudian dianalisis berdasarkan gaya belajar 

yang meliputi aktivitas somatic, audio, visual, 

dan intelektual. Aktivitas siswa yang muncul 

O1  X  O2 
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dalam tiap fase dianalisis menggunakan 

perhitungan sebagai berikut  : 

Keterangan :  

A = jumlah aktivitas yang muncul (S/A/V/I) 

B= jumlah keseluruhan aktivitas yang muncul. 

Analisis data tes meliputi analisis tes 

hasil belajar dan hasil pre-test dan post-test 

(Analisis Gain). Analisis tes hasil belajar 

bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil 

belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran, siswa dikatakan tuntas secara 

klasikal apabila 75% siswa telah mencapai 

nilai ≥75. Peningkatan hasil belajar siswa 

dapat terpenuhi secara klasikal apabila 75% 

siswa telah berada di kategori sedang (0,7 > 

g ≥ 0,3) atau tinggi (g ≥ 0,7) dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

<g> = gainscore 

 <Sf > = rata-rata nilai post-test 

 <Si> = rata-rata nilai pre-test 

Analisis angket respon siswa 

dianalisis dengan menghitung persentase 

respon yang telah diisikan oleh siswa pada 

angket, dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

P = persentase jawaban resonden 

f = jumlah siswa yaang memberikan nilai 

tersebut 

N = jumlah total siswa dalam kelas 

 

III. HASIL DAN DISKUSI 

Data yang diperoleh dari penelitian 

yaitu: data keterlaksanaan sintaks model 

pembelajaran, data pengamatan aktivitas 

siswa, tes hasil belajar siswa dan data angket 

respon siswa terhadap penerapan 

modelpembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan pendekatan SAVIl pada materi asam 

basa. Berikut adalah tabel hasil pengamatan 

keterlaksanaan sintaks modelpembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan pendekatan 

SAVI: 

Tabel 1. Data Keterlaksanaan Sintaks Model 

Pembelajaran 

Fase 
Kooperatif Tipe 

NHT 

(%) 
Keterlaksanaan 
Sintaks Model 
Pembelajaran 
Pertemuan ke- 

Rata-
rata 
(%) 

Kategori 

1 2 3 

Fase 1: 
Menyampaikan 
tujuan dan 
motivasi siswa 

95 100 100 96,67 Sangat baik 

Fase 2: 
Menyajikan 
Informasi 

83,
33 

87,
50 

87,
50 

86,11 Sangat baik 

Fase 3: 
Mengorganisasi
kan siswa 
kedalam 
kelompok 
belajar 
(penomoran) 

100 100 100 100 Sangat baik 

Fase 4: 
Membimbing 
kelompok 
bekerja dan 
belajar 
(Mengajukan 
pertanyaan,dan 
berpikir 
bersama) 

87,
50 

93,
75 

93,
75 

92,71 Sangat baik 

Fase 5: Evaluasi 
(menjawab) 

83,
33 

87,
50 

87,
50 

86,11 Sangat baik 

Fase 6: 
Memberikan 
penghargaan 

100 100 100 100 Sangat baik 

 

Hasil pengamatan keterlaksanaan 

sintaks model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dengan pendekatan SAVI selama 3 kali 

pertemuan dinilai pada tiap fase memiliki 
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persentase rata-rata keterlaksanaan sintaks 

pembelajaran pada Fase 1: 96,67%; Fase 2: 

86,11%; Fase 3: 100% ; Fase 4: 92,71%; 

Fase 5: 86,11%; Fase 6: 100%. Dari data 

diatas, diketahui bahwa persentase rata-rata 

keterlaksanaan pada fase 2 dan fase 5 

memiliki persentase terendah, hal ini 

disebabkan guru kurang bisa mengendalikan 

kelas, sehingga suasana kelas menjadi 

kurang kondusif.  Meskipun demikian, 

perolehan persentase keterlaksanaan sintaks 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan pendekatan SAVI selama tiga kali 

pertemuan tersebut masuk kedalam kriteria 

sangat baik, dengan persentase ≥81%. 

Keterlaksanaan sintaks model pembelajaran 

ini tidak terlepass dari pendekatan SAVI, 

pendekatan SAVI memiliki pengaruh besar 

dalam pembelajaran karena pendekatan 

SAVI mengintegrasikan keempat unsur yaitu 

somatis, audio, visual dan intelektual dalam 

satu kegiatan pembelajaran. Pengintegrasian 

keempat unsur tersebut mengatasi gaya 

belajar siswa yang beragam dalam satu 

kelas. Melalui pendekatan SAVI siswa 

dengan keberagaman gaya belajar dapat 

lebih fokus dan maksimal dalam menyerap 

materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru [11]. 

Keterlaksanaan model pembelajaran 

berpengaruh pada data aktivitas siswa 

selama 3 kali  pertemuan, yang disajikan 

pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Data Persentase Hasil Pengamatan 

Aktivitas Siswa 

No. 
Nama 
Siswa 

Persentase 
Aktivitas Siswa (%) 

S A V I 

No. 
Nama 
Siswa 

Persentase 
Aktivitas Siswa (%) 

S A V I 
Kelompok Somatis 

1 SA 67 12 13 8 
2 SB 63 14 12 10 
3 SC 64 12 12 11 
4 SD 67 12 12 9 
5 SE 67 16 14 3 
Rata-Rata 66 13 13 8 
6 SF 66 11 13 10 
7 SG 67 12 13 8 
8 SH 67 13 13 7 
9 SI 67 13 13 7 

10 SJ 66 13 14 7 
Rata-Rata 66 13 13 8 

Kelompok Audio 
1 AA 2 67 17 14 
2 AB 0 67 18 16 
3 AC 3 66 18 13 
4 AD 0 67 18 16 
5 AE 4 66 19 11 
Rata-rata 2 66 18 14 

6 AF 3 63 20 13 
7 AG 0 64 20 16 
8 AI 1 67 18 14 
9 AH 0 67 19 14 

10 AJ 0 67 17 17 
Rata-Rata 1 66 19 15 

Kelompok Visual 
1 VA 1 19 67 13 
2 VB 0 20 67 13 
3 VC 0 20 67 13 
4 VD 0 20 67 13 
Rata-Rata 0 20 67 13 

Kelompok Intelektual 
1 IA 3 16 17 64 
2 IB 0 17 16 68 
3 IC 0 17 20 63 
4 ID 4 16 14 66 
5 IE 0 16 17 68 
Rata-Rata 2 16 17 66 

 

Tabel diatas diketahui bahwa aktivitas 

siswa pada setiap kelompok cenderung 

memiliki persentase aktivitas tinggi sesuai 

dengan gaya belajarnya. Namun, selain itu 

juga masih ada aktitas lain yang dilakukan 

siswa meskipun dalam jumlah persentase 

yang kecil. Seperti aktivitas somatis dari data 

pada Tabel.2 persentase aktivitas somatis  

memiliki persentasi yang paling kecil (1-2%) 

pada setiap kelompok kecuali pada kelompok 

somatis. Hal ini disebabkan oleh pada 

kelompok audio, visual dan intelektual hanya 

melakukan aktivitas somatis ketika beberapa 
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siswa melakukan demonstrasi yang 

diperintahkan oleh guru (melakukan 

percobaan) dan terjadi pada fase pemberian 

motivasi. Sedangkan aktivitas praktikum 

hanya dilakukan oleh kelompok somatis saja. 

Untuk aktivitas intelektual memiliki persentase 

lebih besar dibandingkan aktivitas somatis 

pada setiap kelompok (selain kelompok 

intelektual) yaitu 8-15%. Hal ini dikarenakan 

setiap siswa memungkinkan untuk melakukan 

aktivitas intelektual dengan cara memberikan 

pendapat saat diskusi kelompok maupun 

diskusi kelas. Hal ini terjadi pada fase bekerja 

dalam kelompok dan evaluasi. Namun untuk 

aktivitas audio dan visual memiliki persentase 

yang paling tinggi dari aktivitas somatis dan 

intelektual pada setiap kelompok (selain 

kelompok audio dan kelompok visual) yaitu 

13-19%. Hal ini terjadi karena aktivitas audio 

dan visual merupakan aktivitas yang tidak 

dapat dihindari selama proses pembelajaran 

berlangsung. Terutama saat mendengarkan 

penjelasan guru dan siswa memperhatikan 

gambar, tulisan atau video. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Meier yang 

menyatakan bahwa kemampuan audio visual 

merupakan kemampuan mendasar pada 

sebagian orang karena didalam otak terdapat 

lebih banyak perangkat untuk memproses 

informasi melalui audio dan visual 

(penglihatan) daripada semua indera yang 

lain [7]. 

Data peningkatan hasil belajar siswa 

diketahui dari hasil selisih pos-test dan pre-

test siswa. Berikut adalah tabel peningkatan 

hasil belajar siswa: 

Tabel 3. Data Peningkatan Hasil Belajar 

Kelompok 
Nama 
Siswa Nilai 

Pre-
test 

Nilai 
Pos-
test 

N-
Gain 

Kategori 

Somatis 

SA 40 70 0,50 Sedang 
SB 70 85 0,50 Sedang 
SC 70 85 0,50 Sedang 
SD 80 95 0,75 Tinggi 
SE 85 95 0,67 Sedang 
SF 75 90 0,60 Sedang 
SG 75 95 0,80 Tinggi 
SH 80 85 0,25 Rendah 
SI 80 95 0,75 Tinggi 
SJ 75 90 0,67 Sedang 

Audio 

AA 85 90 0,33 Rendah 
AB 75 95 0,80 Tinggi 
AC 85 95 0,67 Sedang 
AD 75 90 0,60 Sedang 
AE 80 95 0,43 Sedang 
AF 80 90 0,50 Sedang 
AG 85 95 0,67 Sedang 
AH 85 90 0,33 Rendah 
AI 80 95 0,75 Tinggi 
AJ 75 80 0,20 Rendah 

Visual 

VA 65 80 0,43 Sedang 
VB 90 95 0,50 Sedang 
VC 90 95 0,50 Sedang 
VD 80 95 0,43 Sedang 

Intelektual  

IA 90 95 0,50 Sedang 
IB 80 90 0,50 Sedang 
IC 85 90 0,33 Rendah 
ID 70 90 0,67 Sedang 
IE 85 95 0,67 Sedang 

 

Berdasarkan hasil belajar yang 

diperoleh siswa dapat dikatakan bahwa 

ketuntasan klasikal telah terpenuhi, yaitu 

minimal ≥ 75 atau minimal 75% siswa 

mencapai ketuntasan hasil belajar, terbukti 

sebesar 96,55% siswa mencapai ketuntasan 

hasil belajar. Sedangkan untuk peningkatan 

hasil belajar siswa diperoleh dari nilai Gain. 

dari 29 orang siswa terdapat 5 siswa 

(17,24%) yang memiliki nilai g ≥ 0,7 dengan 

kategori tinggi, 19 siswa (65,52%) yang 

memiliki 0,7> g > 0,3 dengan kategori 

sedang, dan 5 siswa (17,24%) yang memiliki 

g < 0,3 dengan kategori rendah. Perolehan N-

gain tersebut menunjukkan bahwa setiap 

siswa mengalami peningkatan hasil belajar, 

meskipun dengan perolehan skor N-gain 

yang berbeda-beda. 
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Data hasil respon siswa didapatkan dari 

angket respon siswa yang diberikan pada 

pertemuan terakhir setelah diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan pendekatan SAVI. Pemberian angket 

respon siswa ini bertujuan untuk mengetahui 

respon siswa terutama pada motivasi dan 

minat siswa. Berikut adalah dagambar 

diagram persentase angket respon siswa 

setelah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan pendekatan 

SAVI: 

Gambar 1. Diagram Persentase Angket 

Respon siswa 

 

Berdasarkan diagram diatas dapat 

diketahui bahwa pada tujuan pertama yaitu 

untuk mengetahui motivasi siswa terhadap 

penerapa model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dengan pendekatan SAVI sebanyak 

88,28% (dari 33,79% sangat setuju dan 

54,48% setuju) siswa meyatakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

pendekatan SAVI dapat memotivasi siswa 

dalam memahami materi pokok asam basa. 

Hal ini disebabkan oleh pemilihan materi 

pembelajaran yaitu materi asam dan basa. 

Adanya bermacam bacaan, tugas dan 

ilustrasi yang diterapkan dalam model 

pembelajaran ini menarik perhatian siswa.. 

Sehingga terdapat perpaduan yang baik 

antara materi pembelajaran dan 

keanekaragaman bacaan, tugas dan juga 

ilustrasi dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

pendekatan SAVI. 

Pada tujuan kedua yaitu untuk 

mengetahui minat siswa dalam penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan pendekatan SAVI. Sebagian besar 

aspek mendapat respon sangat baik dari 

siswa. Sebanyak 91,72% (dari 28,97% sangat 

setuju dan 62,76% setuju) siswa menyatakan 

berminat dalam penerapan model 

pembelajaran ini. Hal ini disebabkan karena 

guru dapat memfasilitasi setiap gaya belajar 

yang dominan pada siswa dalam memahami 

materi pelajaran, menyebabkan siswa lebih 

maksimal dalam memahami materi pelajaran. 

Sehingga siswa berharap model 

pembelajaran ini dapat diterapkan pada 

materi yang lain. sehingga terbukti bahwa 

siswa sangat berminat terhadap model 

pembelajaran kooperatif tipe nht dengan 

pendekatan SAVI. Pendekatan SAVI memiliki 

pengaruh besar dalam pembelajaran ini, 

karena pendekatan SAVI mengintegrasikan 

keempat unsur yaitu somatic, auditory, visual 

dan intellectual dalam satu kegiatn 

pembelajaran. 

Sesuai dengan uraian diatas, dapat 

diketahui bahwa siswa kelas XI-MIPA SMA 

Negeri 1 Jogoroto Jombang senang dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan pendekatan SAVI, karena 

bagi mereka belajar dengan menggunakan 
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gaya belajara yang dimilikinya merupakan 

suatu hal baru dan menarik. Hal ini 

berdampak pada meningkatnya motivasi dan 

minat siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran ini. Terbukti secara klasikal 

siswa memberikan respon baik dengann 

persentase ≥ 61% pada setiap  tujuan dan 

pernyataan yang ada dalam angket respon 

siswa. 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan pendekatan SAVI terlaksana dengan 

sangat baik dengan persentase ≥ 81%.  

2. Aktivitas  SAVI pada pertemuan 1 sampai 3 

Pada kelompok Somatis memiliki persentase 

aktivitas somatis sebesar 66% (kategori baik). 

Pada kelompok Audio memiliki persentase 

aktivitas audio sebesar 66% (kategori baik). 

Pada kelompok Visual memiliki persentase 

aktivitas visual sebesar 67% (kategori baik), 

dan pada kelompok Intelektual memiliki 

persentase aktivitas intelektual sebesar 66% 

(kategori baik). 

3. Peningkatan hasil belajar didapatkan hasil dari 

29 orang siswa terdapat 5 siswa (17,24%) yang 

memiliki nilai g ≥ 0,7 dengan kategori tinggi, 19 

siswa (65,52%) yang memiliki 0,7> g > 0,3 

dengan kategori sedang, dan 5 siswa (17,24%) 

yang memiliki g < 0,3 dengan kategori rendah.  

4. Respon siswa pada motivasi dan minat 

memiliki persentase yaitu 88,28% dan 91,72% 

dengan kategori sangat baik. 
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IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending) UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP 

SISWA PADA MATERI POKOK IKATAN KIMIA DI SMA 

IMPLEMENTATION OF CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending)  LEARNING MODEL TO ENHANCE THE STUDENTS’ 

CONCEPT MASTERY OF THE CHEMICAL BONDING TOPIC AT SENIOR 

HIGH SCHOOL 

 

Rahmania Avianti1), Suyatno2), dan Bambang Sugiarto1) 
1) Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya  
2) Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 

Jl. Ketintang Surabaya (60231) 

Email : rahmania.avianti@yahoo.co.id 
 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa setelah 

implementasi model pembelajaran CORE  pada materi pokok ikatan kimia. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas X IPA SMA Muhammdiyah 3 Surabaya yang berjumlah 10 siswa. Perangkat pembelajaran 

dikembangkan menggunakan model 4-D dengan rancangan uji coba one group pretest-posttest design. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi, observasi, tes, dan angket. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) aktivitas siswa dalam pembelajaran berpusat pada siswa; (2) penguasaan 

konsep siswa mencapai ketuntasan dengan skor peningkatan yang tinggi; (3) siswa memberikan respons 

positif terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran CORE pada materi pokok ikatan kimia sudah efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep 

siswa. 

Kata kunci: Model pembelajaran CORE, ikatan kimia, penguasaan konsep 

 

The objective of this study is knowing the enhancement of students’ mastering concept after the 

implementation of CORE learning model in chemical bonding topic. The subjects were students’ at 10 th grade 

of science class in Muhammadiyah 3 Senior High School as many as 10 students’. The learning materials 

were developed using 4-D models and using one group pretest-posttest design. The techniques used in this 

study were observation, test, and questionnaire. The result of this study are: (1) the students activity refered to 

student-centered learning; (2) the students’ mastery concept obtain completeness with high improvement; (3) 

students gave positive response to the learning process. Based on result, the conclution of this study is CORE 

learning model in chemical bonding topic is effective to enhance students’ mastering concept. 

 

Keywords: CORE learning models, chemical bonding, concept mastery. 
 

 
 
PENDAHULUAN 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 

tentang sistem Pendidikan Nasional menegaskan 

bahwa: Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional tersebut yaitu meningkatkan 

mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan yang 

ada melalui pengembangan kurikulum. Kurikulum 

2013 dirancang untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan dengan karakteristik yaitu 

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan 
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keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai 

situasi di sekolah dan masyarakat [1].  

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan 

pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi 

Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang 

sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar 

Isi memberikan kerangka konseptual tentang 

kegiatan belajar dan pembelajaran yang 

diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang 

lingkup materi. Sesuai dengan Standar 

Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran 

mencakup pengembangan ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi 

untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah 

kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan 

(proses psikologis) yang berbeda. Berdasarkan 

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah telah 

menisyaratkan tentang perlunya proses 

pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah 

pendekatan saintifik atau ilmiah [2]. Salah satu 

pembelajaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah 

pendekatan saintifik atau ilmiah adalah 

pembelajaran IPA. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah 

pengetahuan yang rasional dan objektif tentang 

alam semesta dengan segala isinya. IPA berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang gejala alam 

secara sistematis sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip 

saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 

[3]. Pembelajaran IPA termasuk kimia merupakan 

belajar dengan melibatkan siswa secara langsung 

dalam proses pembelajaran untuk memecahkan 

permasalahan berdasarkan metode ilmiah. Oleh 

sebab itu, dalam penilaian dan pembelajaran kimia 

harus memperhatikan karakteristik ilmiah kimia 

sebagai produk dan proses. Guru dalam proses 

pembelajaran di sekolah tidak hanya memberikan 

materi-materi pelajaran yang sesuai dengan 

bidangnya, tetapi juga harus mampu membantu 

siswa dalam menghadapi kesulitan belajar yang 

dialaminya, baik yang dipengaruhi faktor internal 

maupun faktor eksternal.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam belajar adalah aktivitas siswa. 

Aktivitas siswa dalam belajar merupakan unsur 

yang sangat penting dalam menentukan efektif 

tidaknya mengajar sehingga dapat 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 

Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila 

siswa secara aktif ikut terlibat langsung dalam 

pengorganisasian dan penemuan informasi 

(pengetahuan) sehingga mereka tidak hanya 

menerima secara pasif pengetahuan yang 

diberikan oleh guru. Dalam proses pembelajaran 

siswa dituntut untuk aktif melalui aktivitas-

aktivitas yang membangun kerja kelompok dan 

dalam waktu singkat membuat mereka berfikir 

tentang materi pelajaran. Ketika belajar secara 

aktif, siswa mencari sesuatu untuk menjawab 

pertanyaan, memerlukan informasi untuk 

menyelesaikan masalah, atau menyelidiki cara 

untuk melakukan pekerjaan. Keterlibatan siswa 

secara aktif dalam pembelajaran kimia sangat 

diperlukan, sehingga apa yang dipelajari akan 

lebih tertanam dalam pikiran siswa. 

Berdasarkan hasil obeservasi menyatakan 

bahwa di SMA Muhammadiyah 3 buku ajar siswa 

(BAS) dan lembar kegiatan siswa (LKS) yang 

digunakan dalam kegiatan belajar bukan buatan 

dari guru ataupun sekolah yang bersangkutan 

melainkan dari penerbit sehingga BAS dan LKS 

yang digunakan bersifat umum dan belum 

disesuaikan dengan karakteristik siswa pada 

sekolah tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya 

memotivasi siswa untuk dapat mengembangkan 

keterampilan berpikirnya sehingga tidak 

mendorong siswa aktif dalam pembelajaran. Selain 

itu, belum memadainya fasilitas yang dimiliki oleh 

sekolah menyebabkan guru tidak dapat mengajak 

siswa melakukan kerja ilmiah (praktikum). Siswa 

hanya menghafal informasi dan tidak dibiasakan 

mengembangkan potensi keterampilan berpikirnya 

sehingga siswa cenderung pasif dalam 

pembelajaran. 

Fakta lain menyebutkan bahwa hasil belajar 

siswa di provinsi Jawa Timur pada materi struktur 

atom, sistem periodik, ikatan kimia, dan kimia 

unsur  pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami 

penurunan. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata 

hasil ujian nasional (UN) provinsi Jawa Timur 

pada tahun 2014 adalah 82,09 mengalami 

penurunan pada tahun 2015 menjadi 61,77. Hal ini 

juga dilihat dari rata-rata hasil belajar kimia siswa 

kelas X SMA Muhammadiyah 3 Surabaya di 

semester gasal materi ikatan kimia sebesar 60,5 

yang artinya hampir sebagian siswa mendapatkan 

nilai dibawah KKM yang ditentukan sekolah yaitu 

80.  

Dari uraian di atas, maka upaya yang 

dilakukan guru untuk mengkondisikan kegiatan 

pembelajaran agar dapat membantu siswa dalam 

belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa 

adalah dengan merancang suatu model 

pembelajaran. Model pembelajaran merupakan 

kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi 
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sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan pembelajaran [4]. 

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

yang akan digunakan, termasuk didalamnya 

tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran 

dan pengelolaan kelas [5]. Desain model 

pembelajaran yang dimaksud mengacu pada 

pandangan teori konstruktivisme. Teori yang 

dikenal dengan constructivist theories of leraning 

menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasi informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan 

lama dan merevisi aturan-aturan itu apabila tidak 

lagi sesuai, dengan kata lain satu prinsip teori 

konstruktivisme yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah guru tidak hanya 

sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. 

Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di 

dalam benaknya.  

Salah satu model pembelajaran yang sesuai 

dengan pembelajaran konstruktivisme adalah 

model pembelajaran CORE. Model pembelajaran 

CORE dikembangkan oleh Calfee (2010) 

mengungkapkan:  

The CORE model incorporates four essential 

constructivist elements; it connects to student 

knowledge, organizes new content for the student, 

provides opportunity for students to reflect 

strategically, and gives students occasions to 

extend learning” [6]. 

Model pembelajaran CORE cocok diterapkan 

dalam materi ikatan kimia karena karakteristik 

materi ikatan kimia adalah bersifat abstrak dan 

merupakan konsep yang berjenjang dari yang 

sederhana ke konsep yang lebih tinggi 

tingkatannya. Dengan demikian untuk memahami 

konsep yang lebih tinggi tingkatannya diperlukan 

pemahaman yang benar terhadap konsep dasar 

yang membangun konsep tersebut. Hal ini 

dipekuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Muizaddin yang menyimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran CORE 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

belajar kognitif siswa [7]. Hal ini dibuktikan 

dengan peningkatan hasil belajar siswa yang 

menerapkan model pembelajaran CORE lebih 

tinggi dibandingkan dengan peningkatan hasil 

belajar siswa yang menerapkan model 

pembelajaran Think Pair Share. 

Berdasarkan uraian  di atas, peneliti bermaksud 

untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Model Pembelajaran CORE 

(Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) 

untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa 

Pada Materi Pokok Ikatan Kimia di SMA”. 

METODE 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

praeksperimen dengan rancangan one group 

pretest-posttest design. 
 

Subyek Penelitian 
Subjek uji coba penelitian ini adalah siswa 

kelas X IPA SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 

pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 

sebanyak 10 siswa.  

Teknik Pengumpulan Data  

 Validasi. Teknik ini digunakan untuk 

menentukan kesahihan (kevalidan) dari 

perangkat pembelajaran yang meliputi 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Buku Ajar Siswa (BAS), Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS), Tes Pengetahuan. 

 Angket. Teknik ini digunakan untuk mengukur 

pendapat atau tanggapan siswa terhadap 

perangkat pembelajaran. Angket ini meliputi 

keterbacaan BAS dan LKS dan respon siswa 

terhadap pembelajaran.  

 Pengamatan. Teknik ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data penelitian mengenai 

keterlaksanaan RPP, aktivitas siswa, 

pengamatan sikap, keterampilan, kendala yang 

dihadapi selama proses pembelajaran. 

 Pemberian tes penguasaan konsep. Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran terhadap peningkatan 

penguasaan konsep siswa. Pada tes 

penguasaan konsep diberikan pretest dan 

posttest sesuai dengan tujuan pembelajaran 

dan indikator yang tercantum pada RPP.  

Teknik Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul kemudian 

dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Data validitas perangkat pembelajaran 

dihitung melalui rata-rata, sedangkan data 

keterlaksanaan pembelajaran, keterbacaan 

perangkat pembelajaran, aktivitas siswa, dan 

respon siswa dihitung melalui persentase.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Validasi Perangkat Pembelajaran 

Dalam penelitian ini sebelum proses 

pembelajaran dilakukan pengembangan perangkat 

pembelajaran berupa rencana pelaksanaan 
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pembelajaran (RPP), buku ajar siswa (BAS), 

lembar kegiatan siswa (LKS), dan tes penguasaan 

konsep (THB) dengan menggunakan model 4D.  

Berdasarkan hasil validasi diproleh data bahwa 

keempat perangkat tersebut dinyatakan valid 

dengan skor hasil validasi masing-masing yaitu 

untuk RPP diproleh validasi sebesar 3,50, BAS 

diproleh validasi sebesar 3,57, LKS diproleh 

validasi sebesar 3,44, dan untuk tes penguasaan 

konsep diproleh validasi sebesar 3,93. Dengan 

demikian perangkat tersebut layak digunakan 

dalam proses pembelajaran dalam materi pokok 

ikatan kimia. 

Keterlaksanaan Pembelajaran  

Untuk menguji keberhasilan penerapan model 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran diamati 

menggunakan lembar pengamatan keterlaksanaan 

RPP yang diamati oleh tiga orang pengamat 

selama tiga kali pertemuan. Hasil pengamatan 

keterlaksanaan RPP pada proses pembelajaran 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Keterlaksanaan RPP  

Pertemuan 

ke- 

Jumlah Aspek Keterlaksanaan 

RPP (%) RPP Teramati 

1 21 21 100 

2 21 21 100 

3 21 21 100 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua 

langkah-langkah yang tertera pada sintak 

pembelajaran yang telah dikembangkan dapat 

terlaksana dengan sangat baik oleh guru dan siswa 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran pada uji lapangan dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Aktivitas Siswa pada Uji Lapangan 

 

Keterangan:  

Aktivitas 1 : Memperhatikan penjelasan/analogi 

yang guru sampaikan 

Aktivitas  2 : Menuliskan ide/pertanyaan 

Aktivitas  3   : Membaca buku Ajar 

Aktivitas  4   : Melakukan percobaan 

Aktivitas  5 : Berdiskusi dan bekerjasama 

Aktivitas  6 : Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok 

Aktivitas  7 : Bertanya/menyampaikan pendapat 

Aktivitas  8   : Menyimpulkan materi 

pembelajaran 

Aktivitas  9   : Perilaku tidak relevan  

 

Aktivitas dominan siswa yang terjadi di kelas 

pada pertemuan pertama adalah aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa mengalami peningkatan pada 

setiap pertemuan. Aktivitas siswa ini meliputi 

membaca buku ajar, melakukan percobaan, 

berdikusi dan bekerjasama, mempresentasikan 

hasil kerja kelompok, bertanya/menyampaian 

pendapat dan menyimpulkan materi pembelajaran.  

Aktivitas yang tidak relevan dalam proses 

pembelajaran terjadi karena siswa tidak terbiasa 

dengan metode saintifik dan melakukan percobaan 

dilaboratorium, oleh karena itu solusi yang 

diterapkan guru dengan segera memberikan 

bimbingan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran dengan ini aktivitas siswa berjalan 

normal kembali dan perilaku siswa yang tidak 

relevan mengalami penurunan untuk setiap 

pertemuan 

Adanya dominasi dari aktivitas siswa yang 

meliputi aktivitas fisik maupun mental di setiap 

pertemuan dan keterlibatan siswa secara aktif 

selama proses pembelajaran berlangsung, 

menunjukkan bahwa pelaksanaan model 

pembelajaran CORE lebih berpusat pada siswa. 

Respon Siswa 

Penyebaran angket respon dilakukan setelah 

proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui 

respon siswa terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Hasil analisis persentase respon 

siswa disajikan dalam Gambar 2.  

 
Gambar 2. Respon Siswa terhadap Pembelajaran 

 

Keterangan:  
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Pendapat 1  : Katertarikan siswa terhadap 

komponen pembelajaran  

Pendapat 2  : Keterbaruan komponen 

pembelajaran 

Pendapat 3  : Kemudahan siswa dalam memahami 

komponen pembelajaran 

Pendapat 4  : Kejelasan cara mengajar guru dalam 

membimbing siswa selama KBM 

Pendapat 5  : Cara guru menggunakan 

pembelajaran model CORE 

Pendapat 6  : Kemudahan siswa dalam menjawab 

butir soal 

Pendapat 7  : Minat siswa untuk mengikuti model 

pembelajaran CORE 

 

Hasil keseluruhan respon siswa terhadap model 

pembelajaran CORE memberikan nilai rata-rata 

sebesar 91,25% sehingga dikategorikan respon 

siswa adalah positif karena ≥ 81%. Respon positif 

tersebut menunjukkan bahwa siswa dapat 

menerima dengan baik semua komponen 

pembelajaran yang menyebabkan harapan untuk 

mencapai keberhasilan dalam pengajaran menjadi 

lebih tinggi. 

Penguasaan Konsep Siswa 

Analisis ketuntasan individu setelah 

implementasi model pembelajaran CORE secara 

singkat ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai Tes Penguasaan Konsep Siswa 

Siswa 

No. 

Ketuntasan Siswa 

Pretest 

Ketuntasan Siswa 

Posttest 

 

N-Gain 

Nilai Pr KET Nilai Pr KET 

1 20 D TT 92 A T 0,90 

2 16 D TT 88 B T 0,86 

3 8 D TT 88 B T 0,87 

4 24 D TT 80 C T 0,74 

5 12 D TT 72 D TT 0,68 

6 16 D TT 92 A T 0,90 

7 32 D TT 88 B T 0,82 

8 24 D TT 88 B T 0,84 

9 28 D TT 84 C T 0,78 

10 12 D TT 92 A T 0,91 

Rata-

Rata 
19,2 D TT 86,4 B T 0,83 

 

Keterangan: 

KET : Ketuntasan Individual  

T : Tuntas   

TT : Tidak Tuntas 

Pr : Predikat  

  

 Pada saat pretest, semua siswa dinyatakan 

tidak tuntas tetapi pada saat posttest semua siswa 

dinyatakan tuntas. Rata-rata nilai pretest siswa 

sebesar 19,2 dan rata-rata nilai posttest 86,4. 

Persentase ketuntasan hasil belajar saat pretest 

sebesar 0%, artinya semua siswa pada saat 

dilakukan pretest di awal pembelajaran tidak 

mencapai nilai minimal 80. Setelah siswa 

diberikan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran CORE dan dilakukan posttest, 

persentase ketuntasan hasil belajarnya sebesar 

90%, artinya sebagian besar siswa telah mencapai 

ketuntasan hasil belajar 

Berdasarkan hasil pretest dan posttest dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran CORE dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru,  hal tersebut ditunjukkan 

oleh peningkatan skor (gain-score) pada semua 

siswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan 

rata-rata 0,83 atau berkategori tinggi. 

Model pembelajaran CORE efektif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa, 

dikarenakan tahapan-tahapan pembelajaran yang 

dialami siswa sesuai dengan perkembangan 

kognitif siswa yaitu tahap operasional formal, 

suatu tahap dimana siswa sudah dapat berpikir 

secara abstrak/simbolik dan menyelesaikan 

masalah melalui eksperimen [8]. Piaget 

menegaskan bahwa anak-anak lahir membawa 

potensi rasa ingin tahu dan secara terus-menerus 

berusaha keras dalam memahami dunia di sekitar 

mereka. Menurut Piaget, rasa ingin tau ini 

memotivasi mereka untuk aktif membangun 

gambaran-gambaran dalam benak mereka tentang 

lingkungan yang mereka hayati [9].  

Agar dalam diri siswa dapat termotivasi untuk 

belajar, guru berperan untuk menciptakan 

pembelajaran yang menarik, salah satunya adalah 

seperti yang telah disebutkan di atas yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran motivasi yaitu 

model pembelajaran CORE dalam pembelajaran 

kimia.  

Tahap Connecting merupakan tahap awal 

dimana siswa diberikan keterkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa yang berhubungan 

dengan materi yang akan dipelajari dan juga 

keterkaitan antara materi ikatan kimia dengan 

materi sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk 

memberi rasa ingin tahu kepada siswa tentang 

materi yang akan dipelajari dengan mengaitkan 

materi tersebut dengan struktur kognitif yang telah 

ada pada siswa. Hal ini agar siswa merasa perlu 

untuk mempelajari materi baru atau biasa disebut 

oleh David Ausubel sebagai belajar bermakna. 

Ausubel mengemukanan bahwa belajar dikatakan 

bermakna (meaningful) jika informasi yang akan 

dipelajari siswa disusun dengan struktur kognitif 

yang dimiliki siswa sehingga siswa dapat 

mengkaitkan informasi barunya dengan struktur 

kognitif yang dimilikinya. 
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Tahap selanjutnya yaitu tahap Organizing. 

Tahap ini merupakan tahap yang penting karena 

pada tahap ini siswa mulai masuk ke dalam materi 

pokok. Oleh sebab itu, tahap ini merupakan tahap 

penciptaan pemahaman atau pada saat neuron-

neuron saling “berkomunikasi satu sama lain. 

Neuron-neuron yang ada pada otak akan 

berkomunikasi dengan baik ketika mendapatkan 

informasi baru apabila informasi baru tersebut 

saling terkait dengan informasi lama sehingga 

tercipta struktur kognitif baru yang pada akhirnya 

akan bermakna di benak siswa. Pada praktiknya, 

siswa diberikan suatu analogi dimana siswa 

diberikan kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan dari analogi tersebut, dan kemudian 

melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah disediakan di lembar 

kegiatan siswa dan melakukan kegiatan praktikum 

untuk mencari informasi dari berbagai sumber 

agar dapat menjawab pertanyaan dari analogi yang 

telah diamati siswa.  

Vygotsky memperkenalkan sebuah teori 

belajar yang disebut dengan teori pembelajaran 

sosial. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial 

dengan orang lain memacu pengonstruksian ide-

ide baru dan meningkatkan perkembangan 

intelektual pelajar [5]. Proses pembelajaran terjadi 

apabila siswa bergelut dengan tugas-tugas yang 

belum dipelajari, akan tetapi tugas-tugas tersebut 

masih dalam jangkauan kemampuan mereka, yang 

lebih dikenal dengan zone of proximal 

development, yaitu zona atau daerah tingkat 

perkembangan kemampuan sedikit di atas daerah 

perkembangan kemampuan seseorang ketika 

belajar.  

Vygotsky juga memperkenalkan istilah 

scaffolding. Scaffolding mengacu kepada bantuan 

yang diberikan oleh teman sebaya atau orang 

dewasa yang lebih kompeten. Khususnya memberi 

perancah (anak tangga, andang) berarti 

memberikan kepada seorang anak sejumlah besar 

dukungan selama tahap-tahap awal pembelajaran 

dan kemudian mengurangi bantuan dan 

memberikan kesempatan kepada anak itu untuk 

mengambil tanggung jawab yang semakin besar 

segera setelah ia melakukannya sendiri [9]. Hal 

inilah yang menjadi dasar peneliti untuk membagi 

siswa ke dalam kelompok belajar yang heterogen, 

yang artinya bahwa di dalam kelompok belajar 

tersebut setiap siswa memiliki kemampuan yang 

beragam. Hal ini dimaksudkan agar siswa yang 

memiliki kemampuan lebih dapat memberikan 

bantuan kepada teman kelompoknya yang merasa 

kesulitan dalam memahami konsep.  

Tahapan selanjutnya dari model pembelajaran 

CORE adalah Reflecting. Tahap ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan 

hasil diskusi yang telah dilakukan bersama 

anggota kelompoknya, serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melatihkan aspek 

psikomotornya dengan menyampaikan hasil 

diskusi, bertanya kepada teman sejawat, dan 

menyanggah argumen teman apabila dirasa tidak 

sesuai dengan yang dia pelajari. Tahap ini 

menekankan pentingnya waktu istirahat dan waktu 

untuk mereflesikan kembali apa yang siswa telah 

pelajari selama pembelajaran berlangsung. 

Masuknya informasi yang dipelajari oleh siswa 

dari memori jangka pendek ke memori jangka 

membutuhkan waktu, sehingga tahap ini 

diperlukan agar siswa memiliki waktu untuk 

mengorganisir informasi yang diterima untuk 

masuk ke memori jangka panjangnya.  

Tahap berikutnya adalah tahap Extending. Pada 

tahap extending, siswa diberikan kesempatan 

untuk memperluas pemahaman mereka dengan 

cara menggunakan konsep yang didapatkan ke 

dalam situasi baru atau konteks yang berbeda 

sebagai aplikasi konsep yang dipelajari.  Hal ini 

didukung dengan teori belajar koneksionisme oleh 

Thorndike yang mengemukakan sebuah hukum 

yang disebut dengan Law of Exercise. Hukum ini 

menjelaskan tentang hubungan antara stimulus 

dengan respon. Prinsip Law of Exercise 

menyatakan koneksi antara kondisi (yang 

merupakan perangsang) dengan tindakan akan 

menjadi lebih kuat karena latihan-latihan, tetapi 

akan melemah bila koneksi antara keduanya tidak 

dilanjutkan atau dihentikan, dengan kata lain 

semakin sering diulangi maka materi pelajaran 

akan semakin dikuasai [4].  

Peningkatan aspek pengetahuan tersebut juga 

berkaitan erat dengan aktivitas siswa dan respon 

yang ditunjukkan siswa. Adanya respon positif 

dari siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung juga dapat mempertinggi harapan 

untuk mencapai keberhasilan. Respon positif 

tersebut merupakan salah satu bukti bahwa proses 

pembelajaran yang terjadi di dalam kelas 

menyenangkan dan menarik. Adanya suasana dan 

lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, 

akan memotivasi dan merangsang siswa untuk 

ingin belajar sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan hasil belajar mereka. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis, diskusi, dan temuan 

dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran CORE efektif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa pada 

materi pokok ikatan kimia. 
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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) membandingkan  hasil belajar antara mahasiswa yang dibelajarkan 

dengan inkuiri terbimbing dan mahasiswa yang dibelajarkan dengan inkuiri terbimbing dengan pendekatan 
SETS pada materi pancemaran air; 2) membandingkan hasil belajar antara mahasiswa yang memiliki 
kemampuan awal tinggi dan rendah pada materi pancemaran air; dan 3) mengetahui pengaruh gabungan 
antara metode pembelajaran dan kemampuan awal terhadap hasil belajar mahasiswa pada materi pancemaran 
air.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen semu (Quasi-Experiment) dengan postest 
control group design dan rancangan deskriptif kuantitatif. Dalam pelaksanaannya dilakukan rotasi perlakuan 
pada kelas kontrol dan eksperimen. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa jurusan kimia offering B dan 
offering  I Universitas Negeri Malang semester 6 tahun pelajaran 2016/2017 sebagai kelas eksperimen dan 
kelas kontrol yang masing-masing berjumlah 21 orang. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan 
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan SETS pada awal pembelajaran, dan kelas kontrol adalah 
kelas yang diberikan pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan SETS pada akhir pembelajaran. 
Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah cluster random sampling. Instrumen penelitian berupa 
instrumen perlakuan dan pengukuran. Instrumen pengukuran yang digunakan adalah tes kemampuan awal 
mahasiswa yang diberikan sebelum perlakuan diterapkan, tes studi kasus yang diberikan setelah penerapan 
pembelajaran, dan tes pencemaran air yang diberikan pada akhir pembelajaran. Tes hasil belajar dibedakan 
menjadi dua bagian, yakni: (1) hasil belajar 1, setelah mahasiswa kelas kontrol diberikan perlakuan inkuiri 
terbimbing, sedangkan kelas eksperimen telah diberikan perlakuan inkuiri terbimbing dengan pendekatan 
SETS; dan (2) hasil belajar 2, setelah mahasiswa kelas kontrol diberikan perlakuan inkuiri terbimbing dengan 
pendekatan SETS, sedangkan kelas eksperimen telah diberikan perlakuan inkuiri terbimbing. Analisis data 
menggunakan uji MANOVA dua faktor dengan taraf signifikansi α sebesar 0,05.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) inkuiri terbimbing dengan pendekatan SETS mempengaruhi 
studi kasus 1 (sig. = 0,000),  tetapi beda perlakuan tidak mempengaruhi studi kasus 2 (sig. = 0,290), 
pemahaman konsep 1 (sig. = 0,725), dan pemahaman konsep 2 (sig. = 0,576); (2) kemampuan awal yang 
berbeda mempengaruhi studi 1 (sig. = 0,028), dan pemahaman konsep 2 (sig. = 0,035), tetapi tidak 
mempengaruhi studi kasus 2 (sig. = 0,908), dan pemahaman konsep 1 (sig. = 0,300); (3) gabungan antara 
metode pembelajaran dan kemampuan awal tidak mempengaruhi studi kasus 1 (sig. = 0,956), studi kasus 2 
(sig. = 0,297), pemahaman konsep 1 (sig. = 0,612), dan pemahaman konsep 2 (sig. = 0,369). 
 
Kata Kunci: inkuiri terbimbing, pendekatan SETS, pencemaran air, hasil belajar 
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ABSTRACT 

 
The aims of this study are to: 1) compare achievements between college students that learned with 

guided inquiry and that learned with guided inquiry using SETS approach in water pollution matter; 2) compare 
the achievements between college students who have high and low prior knowledge in water pollution matter; 
and 3) determine the influence of the combined methods of learning and prior knowledge to achievements for 
college student in water pollution matter. 

This study employed a quasi-experimental research design (Quasi-Experiment) with posttest only control 
group design and quantitative descriptive design. In the implementation involves rotation of treatment in the 
control and experiment class.  The sample classes were chemistry department college students  offering B and 
offering I University State of Malang the 6th grade in  2016/2017 as a experiment and control class that each 
class were 21 college students. Experiment class was class that was given guided inquiry using SETS 
approach in first learning, and control class was class that was given guided inquiry using SETS approach in 
ending learning. Technique of sampling in this research was cluster random sampling. The research 
instruments were treatment instrument and measurement instrument. The measurement instruments were test 
of prior knowledge college students was given before giving treatment, test of case study was given after 
learning treatment, and test water pollution was given in end learning. The posttest are two parts: (1) 
achievement 1, after the college students off control class were given guided inquiry, whereas experiment class 
were given guided inquiry using SETS approach; and (2) achievement 2, after the college students off control 
class were given guided inquiry using SETS approach, whereas experiment class were given guided 
inquiry. Data were analyzed using MANOVA two factorials with significance level α equal to 0,05.  

 The results of study showed that: (1) guided inquiry using SETS approach influenced the case study 
1 (sig. = 0,000), but the different of treatment did not influence case study 2 (sig. = 0,290), conceptual 
understanding 1 (sig. = 0,725), and conceptual understanding 2 (sig. = 0,576); (2) different prior 
knowledge influenced the case study 1 (sig. = 0,028), and conceptual understanding 2 (sig. = 0,035), but did 
not influence the case study 2 (sig. = 0,908), and conceptual understanding 1 (sig. = 0,300);  
(3) combination of learning methods and prior knowledge  did not influence the case study 1  (sig. = 0,956), 
case study 2 (sig. = 0,297), conceptual understanding 1 (sig. = 0,612), and conceptual understanding 2 (sig. = 
0,369). 

 
Keywords: guided inquiry, SETS approach , water pollution matter, achievement 

 

 
 
I. PENDAHULUAN 
 

Salah satu permasalahan dalam 

pembelajaran kimia saat ini adalah kurangnya 

kemampuan menghubungkan pengetahuan 

teoritis kimia dengan kehidupan peserta didik 

di dunia nyata [1]. Hal ini ditunjukkan dengan 

penyajian materi pencemaran air yang kurang 

menghubungkan pengetahuan teoritis kimia 

dengan kehidupan mahasiswa di dunia nyata, 

seperti tidak melibatkan isu-isu pencemaran 

air di sekitar dalam proses pembelajaran, 

namun hanya menekankan pada analisis 

kualitas air. Hal ini bertentangan dengan 

hakikat kimia, karena ilmu kimia sebenarnya 

menekankan perlunya prinsip kimia dalam 

kehidupan sehari-hari, industri, aplikasi 

teknologi, dan isu lingkungan [2]. Sebagai 

akibatnya, mahasiswa tidak memahami apa 

yang telah dipelajari, serta tidak mampu 

mengaplikasikan apa yang telah dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan SETS pada materi pencemaran 

air melibatkan isu-isu pencemaran air yang 

terjadi di sekitar lingkungan mahasiswa. 

Dengan demikian, mahasiswa diharapkan 

dapat mengembangkan pemikiran yang 

rasional untuk menanggulangi permasalahan 

lingkungan yang terjadi di sekitar mereka dan 

memperoleh makna dari penyelidikan yang 

telah dilakukan. Inkuiri terbimbing 

mengajarkan mahasiswa untuk 

menyelesaikan masalah atas permasalahan 

yang diberikan melalui pertanyaan-
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pertanyaan yang berkaitan dengan masalah 

tersebut [3], serta melibatkan proses 

investigasi terarah [4], yang dapat membantu 

mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman 

konseptual mereka [5]. Pendekatan science, 

environment, technology, and society (SETS) 

mengajarkan mahasiswa mengaitkan hal 

yang dipelajari dengan aspek sains, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat yang 

sesuai secara timbal balik sebagai satu 

bentuk keterkaitan yang terintegrasi [6], 

sehingga mahasiswa akan diajak untuk 

mengkaitkan antara konsep sains yang 

sedang dipelajari dengan unsur lingkungan, 

teknologi dan masyarakat dalam membuat 

sikap dan keputusan mengenai isu 

socioscientific di sekitar mereka.  

Penelitian ini mengintegrasikan 

pedekatan SETS dalam pembelajaran inkuiri 

terbimbing pada materi pencemaran air untuk 

mengetahui seberapa pengaruhnya terhadap 

hasil belajar mahasiswa. Pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan pendekatan SETS dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik [7], 

dan dapat menumbuhkan empati peserta 

didik terhadap lingkungan [8]. 

Selain metode pembelajaran yang 

digunakan, hasil belajar mahasiswa juga 

dipengaruhi oleh kemampuan awal 

mahasiswa. Kemampuan awal merupakan 

pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki 

peserta didik sebelum diberikan pembelajaran 

[9]. Perbedaan kemampuan awal (tinggi dan 

rendah) mempengaruhi proses pembelajaran 

[10, 11].  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan tentang 

pengaruh pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan pendekatan SETS terhadap hasil 

belajar mahasiswa dengan kemampuan awal 

berbeda pada materi pencemaran air. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 1) 

membandingkan  hasil belajar antara 

mahasiswa yang dibelajarkan dengan inkuiri 

terbimbing dan mahasiswa yang dibelajarkan 

dengan inkuiri terbimbing dengan pendekatan 

SETS pada materi pancemaran air, 2) 

membandingkan hasil belajar antara 

mahasiswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi dan rendah pada materi pancemaran 

air, dan 3) mengetahui pengaruh gabungan 

antara metode pembelajaran dan 

kemampuan awal terhadap hasil belajar 

mahasiswa pada materi pancemaran air. 

 

II. METODOLOGI 

 

Subyek Penelitian  

 

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa 

jurusan kimia offering B dan offering  I 

Universitas Negeri Malang semester 6 tahun 

pelajaran 2016/2017 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang masing-

masing berjumlah 21 orang. Kelas 

eksperimen adalah kelas yang diberikan 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan SETS pada awal pembelajaran, 

dan kelas kontrol adalah kelas yang diberikan 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan SETS pada akhir pembelajaran. 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini 

adalah cluster random sampling. 
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Instrumen  

 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian adalah instrumen perlakuan dan 

pengukuran. Instrumen pengukuran yang 

digunakan adalah tes kemampuan awal 

mahasiswa yang diberikan sebelum 

perlakuan diterapkan, tes studi kasus yang 

diberikan setelah penerapan pembelajaran, 

dan tes pencemaran air yang diberikan 

setelah akhir pembelajaran. Tes hasil belajar 

dibedakan menjadi dua bagian, yakni: (1) 

hasil belajar 1, setelah mahasiswa kelas 

kontrol diberikan perlakuan inkuiri terbimbing, 

sedangkan kelas eksperimen telah diberikan 

perlakuan inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan SETS; dan (2) hasil belajar 2, 

setelah mahasiswa kelas kontrol diberikan 

perlakuan inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan SETS, sedangkan kelas 

eksperimen telah diberikan perlakuan inkuiri 

terbimbing. 

 

Rancangan Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian eksperimen semu (Quasi-

Experiment) dengan bentuk posttest only 

control group design dan rancangan deskriptif 

kuantitatif. Dalam pelaksanaannya dilakukan 

rotasi perlakuan pada kelas kontrol dan 

eksperimen. Penelitian ini selain melibatkan 

variabel terikat juga melibatkan variabel 

moderator yaitu kemampuan awal 

mahasiswa, sehingga rancangan lengkap 

penelitian ini adalah rancangan faktorial 2 x 2. 

Berikut gambaran rancangan faktorial 2 x 2 

pada pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan SETS. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Desain Faktorial 2 x 2 

Kemampuan 
Awal 

Metode Pembelajaran 

Inkuiri 
Terbimbing (IT) 
 Inkuiri 

Terbimbing 
dengan 

pendekatan 
SETS (IT + 

SETS) 

Inkuiri 
Terbimbing 

dengan 
pendekatan 
SETS (IT + 

SETS)  Inkuiri 
Terbimbing (IT) 

Tinggi IT  IT-T + 
SETS 

IT + SETS-T  
IT 

Rendah IT  IT-R + 
SETS 

IT + SETS –R 
 IT 

 

Analisis data menggunakan uji MANOVA 

dengan taraf signifikansi α sebesar 0,05. 

 

III. HASIL DAN DISKUSI 

 

Hasil belajar menunjukkan pemahaman 

mahasiswa terhadap materi pencemaran air 

yang dilihat dari kemampuan mahasiswa 

dalam menganalisis studi kasus dan 

memahami konsep pencemaran air. Berikut 

ini merupakan rata-rata skor studi kasus dan 

pemahaman konsep pencemaran air. 

Tabel 2. Rerata Skor Studi Kasus Pencemaran Air 

Kelas IT 
IT + 

SETS 

Kontrol 43,54 
 

52,83 

a. Kemampuan Awal 
Tinggi 

b. Kemampuan Awal 
Rendah 

44,22 
 

42,18 

53,74 
 

51,02 

Eksperimen 55,33 65,31 
a. Kemampuan Awal 

Tinggi 
b. Kemampuan Awal 

58,24 
 

50,60 

69,60 
 

58,33 
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Rendah 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui 

bahwa pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan pendekatan SETS dapat 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

menganalisis fenomena pencemaran air. 

Selain itu, mahasiswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi pada kelas 

eksperimen dan kontrol memiliki nilai rata-rata 

studi kasus yang lebih tinggi daripada 

mahasiswa yang memiliki kemampuan awal 

rendah. Adapun data pemahaman konsep 

mahasiswa pada materi pencemaran air 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Rerata dan SD Pemahaman Konsep Mahasiswa    

Kelas N 

Postes 
Rata-rata (SD) 

Pemahaman 
Konsep 1 

Pemahaman 
Konsep 2 

Kontrol 21 44,52 (7,23) 17,38 (4,36) 
a. Kemampuan 

awal tinggi 
b. Kemampuan 

awal rendah 

15 
 

7 

45,71 (7,30) 
 

42,14 (6,99) 

18,21 (4,21) 
 

15,71 (4,50) 

Eksperimen 21 46,67 (6,19) 19,52 (6,69) 
a. Kemampuan 

awal tinggi 
b. Kemampuan 

awal rendah 

14 
 

8 

47,69 (5,25) 
 

45,00 (7,56) 

20,77 (6,41) 
 

17,50 (7,07) 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui 

bahwa nilai pemahaman konsep mahasiswa 

pada kelas eksperimen lebih baik daripada 

nilai mahasiswa pada kelas kontrol baik pada 

pemahaman konsep 1 maupun 2. Sehingga, 

dapat diketahui bahwa pembiasaan pola 

berpikir SETS dapat meningkatkan 

pemahaman konsep mahasiswa. Selain itu, 

mahasiswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi pada kelas eksperimen dan kontrol 

memiliki nilai rata-rata pemahaman konsep 

yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah. Adapun 

hasil uji MANOVA terhadap hasil belajar 

mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Pengaruh Metode Pembelajaran dan 
Kemampuan Awal Mahasiswa Terhadap 
Hasil Belajar Mahasiswa 

Sumber 
Variabel 
Terikat 

dF F Sig. 

Metode_pembelajaran Pemahaman 
konsep 1 

1 0,127 0,725 

Pemahaman 
konsep 2 

1 0,321 0,576 

Studi kasus 
1 

1 27,255 0,000 

Studi kasus 
2 

1 1,164 0,290 

Kemampuan_awal Pemahaman 
konsep 1 

7 1,275 0,300 
 

Pemahaman 
konsep 2 

7 2,590 0,035 

Studi kasus 
1 

7 2,742 0,028 

Studi kasus 
2 

7 0,377 0,908 

Metode_pembelajaran
*Kemampuan_awal 

Pemahaman 
konsep 1 

6 0,753 0,612 

Pemahaman 
konsep 2 

6 1,136 0,369 

Studi kasus 
1 

6 0,248 0,956 

Studi kasus 
2 

6 1,285 0,297 

 

 

Pengaruh Metode Pembelajaran Terhadap 

Hasil Belajar Mahasiswa 

 

Hasil uji MANOVA pada studi kasus 1 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara 

kedua kelas adalah lebih kecil dari 0,05. Hal 

ini berarti H0 ditolak, dan H1 diterima,  

sehingga dapat diketahui bahwa terdapat 

perbedaan pada studi kasus 1 antara 

mahasiswa yang dibelajarkan dengan inkuiri 
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terbimbing dengan mahasiswa yang 

dibelajarkan dengan inkuiri terbimbing 

dengan pendekatan SETS. Dengan kata lain, 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan SETS memberikan pengaruh 

yang lebih baik dalam memecahkan studi 

kasus daripada pembelajaran inkuiri 

terbimbing. Adanya penggunaan bagan SETS 

dalam pembelajaran inkuiri terbimbing 

menyebabkan mahasiswa lebih mudah dalam 

memahami dan menganalisis studi kasus, 

mahasiswa dapat berpikir secara terarah 

karena harus menjelaskan konsep parameter, 

dampak pencemaran terhadap lingkungan 

dan masyarakat, serta pengaruh teknologi 

yang menyebabkan pencemaran air, serta 

menghubungkan semua keempat aspek 

tersebut. Sehingga pemahaman mahasiswa 

lebih luas dan tidak menyimpang dari 

fenomena yang diberikan.  Pendekatan SETS 

dapat membantu peserta didik memperoleh 

gambaran yang lebih jelas tentang 

keterkaitan konsep tersebut dengan unsur 

lain dalam SETS, baik dalam bentuk 

kelebihan ataupun kekurangannya [6, 12]. 

Oleh karena itu pendekatan SETS dalam 

pembelajaran yang berkaitan dengan 

lingkungan dapat menjadikan mahasiswa 

memiliki kemampuan menganalisis masalah 

lingkungan lebih mendalam, sehingga 

pemahaman mahasiswa mengenai konsep 

lingkungan menjadi lebih baik [13].   

Hasil uji MANOVA pada studi kasus 2 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara 

kedua kelas adalah lebih besar dari 0,05. Hal 

ini berarti H0 diterima, dan H1 ditolak,  

sehingga dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat perbedaan pada studi kasus 2 

antara mahasiswa yang dibelajarkan dengan 

inkuiri terbimbing dengan mahasiswa yang 

dibelajarkan dengan inkuiri terbimbing 

dengan pendekatan SETS. Dengan kata lain, 

mahasiswa pada kelas eksperimen telah 

terbiasa memiliki pola pikir secara SETS 

dalam memecahkan studi kasus, sehingga 

hasil belajar antara mahasiswa pada kelas 

eksperimen yang sudah tidak diberikan 

pendekatan SETS tidak memiliki perbedaan 

dengan hasil belajar mahasiswa pada kelas 

kontrol yang telah dibelajarkan dengan 

pendekatan SETS dalam pembelajaran inkuiri 

terbimbing.  

Hasil uji MANOVA pada pemahaman 

konsep 1 dan 2 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi antara kedua kelas adalah lebih 

besar dari 0,05. Hal ini berarti H0 diterima, 

dan H1 ditolak,  sehingga dapat diketahui 

bahwa tidak ada perbedaan pemahaman 

konsep 1 dan 2 antara mahasiswa yang 

dibelajarkan dengan inkuiri terbimbing 

dengan mahasiswa yang dibelajarkan dengan 

inkuiri terbimbing dengan pendekatan SETS. 

Dengan kata lain, rotasi perlakuan 

menyebakan mahasiswa pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol memiliki 

pemahaman yang sama untuk materi yang 

terkait dengan pemahaman konsep 1 dan 2. 

Namun, berdasarkan nilai rata-rata 

pemahaman konsep, mahasiswa pada kelas 

eksperimen memiliki pemahaman konsep 

yang lebih baik daripada mahasiswa pada 

kelas kontrol. Hal ini dikarenakan mahasiswa 

pada kelas eksperimen diberikan 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 
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pendekatan SETS pada awal pembelajaran, 

sedangkan mahasiswa pada kelas kontrol 

diberikan pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan pendekatan SETS pada akhir 

pembelajaran. Hal ini menjadikan mahasiswa 

pada kelas eksperimen terbiasa menganalisis 

fenomena maupun hasil praktikum secara 

SETS. Sehingga, mahasiswa pada kelas 

eksperimen rata-rata lebih baik dalam 

menganalisis konsep-konsep pada tes 

pemahaman konsep 1 (seperti konsep nitrit, 

TSS, BOD, COD, kekeruhan, CO2 terlarut, 

tembaga, dan fosfat), serta konsep-konsep 

pada tes pemahaman konsep 2 (seperti 

amonia, temperatur, alkalinitas, dan krom) 

daripada mahasiswa pada kelas kontrol. Hal 

ini didukung oleh data pada Tabel 2 yang 

menunjukkan bahwa pada analisis studi 

kasus 1 dan 2, mahasiswa pada kelas 

eksperimen memiliki nilai rata-rata yang lebih 

baik daripada mahasiswa pada kelas kontrol. 

Pembiasaan pola berpikir secara SETS dapat 

menyebabkan mahasiswa memiliki 

kemampuan yang baik dalam 

menghubungkan konsep-konsep sains yang 

dipelajari dengan permasalahan-

permasalahan yang terjadi di masyarakat dan 

lingkungan [14]. 

 

Pengaruh Kemampuan Awal Terhadap 

Hasil Belajar 

 

Hasil uji MANOVA pada studi kasus 1 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara 

kedua kelas adalah lebih kecil dari 0,05. Hal 

ini berarti H0 ditolak, dan H1 diterima,  

sehingga dapat diketahui bahwa perbedaan 

kemampuan awal mempengaruhi studi kasus 

1. Mahasiswa yang memiliki kemampuan 

awal yang tinggi memiliki kemampuan 

menganalisis studi kasus 1 dengan lebih baik 

daripada mahasiswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi rendah. Hal ini 

dikarenakan dalam menganalisis studi kasus 

dibutuhkan kemampuan yang baik dalam 

menentukan parameter, menentukan sumber 

dan zat pencemar, menghubungkan konsep 

parameter dengan teknologi dan dampak, 

menjelaskan konsep parameter, menjelaskan 

dampak, menjelaskan teknologi, dan 

membuat solusi.  

Hasil uji MANOVA pada studi kasus 2 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara 

kedua kelas adalah lebih besar dari 0,05. Hal 

ini berarti H0 diterima, dan H1 ditolak,  

sehingga dapat diketahui bahwa perbedaan 

kemampuan awal tidak mempengaruhi studi 

kasus 2. Hal ini dikarenakan kedua kelas 

mengalami proses pembelajaran yang sama 

akibat rotasi perlakuan, hanya berbeda waktu 

perlakuan. Selain itu, adanya pemberian 

metode pembelajaran yang berbasis 

konstruktivisme menyebabkan mahasiswa 

akan saling berinteraksi dengan 

lingkungannya untuk menemukan konsep 

baru [15], sehingga akan terjadi interaksi 

antara mahasiswa yang memiliki kemampuan 

awal tinggi dan rendah. 

Hasil uji MANOVA pada pemahaman 

konsep 1, nilai signifikansi antara kedua kelas 

adalah lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 

diterima, dan H1 ditolak,  sehingga dapat 

diketahui bahwa tidak ada perbedaan 

pemahaman konsep 1 dengan kemampuan 
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awal mahasiswa yang berbeda. Hasil uji 

MANOVA pada pemahaman konsep 2, nilai 

signifikansi antara kedua kelas adalah lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak, dan 

H1 diterima, sehingga dapat diketahui bahwa 

ada perbedaan pemahaman konsep 2 

dengan kemampuan awal mahasiswa yang 

berbeda.  Perbedaan ini dikarenakan materi 

pada analisis praktikum 2 merupakan konsep 

yang baru mereka pelajari setelah terjadi 

rotasi perlakuan (seperti konsep amonia, 

temperatur), sehingga mahasiswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi mampu 

memahami konsep yang baru mereka pelajari 

dengan lebih baik pada saat analisis 

praktikum 2 daripada mahasiswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah. 

Sedangkan konsep-konsep pada tes 

pemahaman konsep 1 (seperti konsep TSS, 

BOD, COD, kekeruhan, CO2 terlarut, dan 

fosfat) telah dipelajari oleh mahasiswa saat 

sebelum dan sesudah rotasi perlakuan. 

Sehingga, mahasiswa lebih memahami 

konsep-konsep tersebut, baik mahasiswa 

yang memiliki kemampuan awal tinggi 

maupun rendah. 

Temuan ini menunjukkan bahwa 

peserta didik yang memiliki kemampuan awal 

tinggi memperoleh hasil belajar kognitif yang 

lebih baik dari pada peserta didik yang 

memiliki kemampuan awal rendah. Hal ini 

dikarenakan peserta didik yang memiliki 

kemampuan awal tinggi lebih mudah 

memahami konsep baru daripada mahasiswa 

yang memiliki kemampuan awal rendah [10]. 

 

Pengaruh Gabungan Antara Metode 

Pembelajaran dan Kemampuan Awal 

Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa 

 

Hasil uji MANOVA menunjukkan bahwa 

gabungan antara metode pembelajaran 

dengan kemampuan awal tidak memberikan 

perbedaan terhadap studi kasus 1 dan 2, 

serta pemahaman konsep 1 dan 2. Hal ini 

dapat dilihat dari signifikansi gabungan 

metode pembelajaran dan kemampuan awal 

terhadap studi kasus1 dan 2 serta 

pemahaman  konsep 1 dan 2 yang nilainya 

lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti gabungan 

metode pembelajaran dan kemampuan awal 

tidak mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. 

Hal ini dikarenakan selama proses 

pembelajaran mahasiswa pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen diberikan perlakuan 

yang sama. Selain itu, adanya pemberian 

metode pembelajaran yang berbasis 

konstruktivisme menyebabkan mahasiswa 

akan saling berinteraksi dengan 

lingkungannya untuk menemukan konsep 

baru [15], sehingga akan terjadi interaksi 

antara mahasiswa yang memiliki kemampuan 

awal tinggi dan rendah.  

 

Deskripsi Kemampuan Memecahkan Studi 

Kasus 

Menentukan Parameter 

Perolehan mahasiswa dalam 

menentukan parameter pada studi kasus 1 

dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut.  
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Gambar 1. Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Penentuan Parameter pada Studi Kasus 1 

 

Gambar 2  Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Penentuan Parameter pada Studi Kasus 2 

Berdasarkan  gambar di atas dapat 

diketahui bahwa mahasiswa kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol 

dalam menentukan parameter baik pada studi 

kasus 1 maupun 2. 

Menentukan Sumber dan Zat Pencemar 

Perolehan mahasiswa dalam 

menentukan sumber dan zat pencemar pada 

studi kasus 1 dan 2 dapat dilihat pada 

gambar  berikut. 

 

Gambar 3.  Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Penentuan Sumber dan Zat Pencemar pada 

Studi Kasus 1 

 

Gambar 4.   Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Penentuan Sumber dan Zat Pencemar pada 

Studi Kasus 2 

Berdasarkan gambar di atas dapat 

diketahui bahwa mahasiswa pada kelas 

eksperimen lebih baik dalam menentukan 

sumber dan zat pencemar daripada 

mahasiswa pada kelas kontrol pada studi 

kasus 1, tetapi pada analisis studi kasus 2 

mahasiswa pada kelas kontrol lebih baik 

dalam menentukan sumber dan zat 

pencemar. 

 

Menghubungkan Konsep Parameter 

dengan Teknologi dan Dampak 

Perolehan mahasiswa dalam 

menghubungkan konsep parameter dengan 

teknologi dan dampak pada studi kasus 1 dan 

2 dapat dilihat pada gambar  berikut. 

 

Gambar 5. Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Menghubungkan Konsep Parameter dengan 

Teknologi dan Dampak pada Studi Kasus 1 
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Gambar 6. Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Menghubungkan Konsep Parameter dengan 

Teknologi dan Dampak pada Studi Kasus 2 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat 

diketahui bahwa mahasiswa pada kelas 

eksperimen lebih baik dalam menghubungkan 

konsep parameter dengan teknologi dan 

dampak daripada mahasiswa pada kelas 

kontrol baik pada studi kasus 1 maupun 2. 

 

Menjelaskan Konsep Parameter 

Perolehan mahasiswa dalam 

menjelaskan konsep parameter pada studi 

kasus 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar  

berikut. 

 

 

Gambar 7. Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Menjelaskan Konsep Parameter pada Studi 

Kasus 1 

 

Gambar 8. Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Menjelaskan Konsep Parameter pada Studi 

Kasus 2 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat 

diketahui bahwa mahasiswa pada kelas 

eksperimen mampu menjelaskan konsep 

parameter baik pada studi kasus 1 maupun 2, 

sedangkan hanya sebagian mahasiswa pada 

kelas kontrol yang mampu menjelaskan 

konsep parameter pada studi kasus 1, tetapi 

pada studi kasus 2 mahasiswa pada kelas 

kontrol sudah mampu menjelaskan konsep 

parameter meskipun rata-rata hanya 

mendapatkan skor 1. 

 

Menjelaskan Dampak 

Perolehan mahasiswa dalam 

menjelaskan dampak pencemaran pada studi 

kasus 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar  

berikut. 

 

 

Gambar 9. Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Menjelaskan Dampak pada Studi Kasus 1 
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Gambar 10.  Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Menjelaskan Dampak pada Studi Kasus 2 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat 

diketahui bahwa mahasiswa pada kelas 

eksperimen lebih baik dalam menjelaskan 

dampak pencemaran pada studi kasus 1, 

tetapi mahasiswa pada kelas kontrol lebih 

baik dalam menjelaskan dampak pencemaran 

pada studi kasus 2. 

 

Menjelaskan Teknologi 

Perolehan mahasiswa dalam 

menjelaskan teknologi pada studi kasus 1 

dan 2 dapat dilihat pada gambar  berikut. 

 

Gambar 11. Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Menjelaskan Teknologi pada Studi Kasus 1 

 

 

Gambar 12. Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Menjelaskan Teknologi pada Studi Kasus 2 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat 

diketahui bahwa rata-rata mahasiswa pada 

kelas eksperimen lebih baik daripada 

mahasiswa pada kelas kontrol dalam 

menjelaskan teknologi pada analisis studi 

kasus 1, tetapi pada analisis studi kasus 2 

mahasiswa pada kelas kontrol mampu 

menjelaskan teknologi dengan lebih baik 

daripada mahasiswa pada kelas eksperimen. 

 

Membuat Solusi 

Perolehan mahasiswa dalam membuat 

solusi pada studi kasus 1 dan 2 dapat dilihat 

pada gambar  berikut. 

 

Gambar 13. Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Membuat Solusi pada Studi Kasus 1 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Perolehan Skor Mahasiswa untuk Aspek 

Membuat Solusi pada Studi Kasus 2 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat 

diketahui bahwa  secara rata-rata mahasiswa 

pada kelas eksperimen maupun kontrol 

0

12

9

0
2

9 10

0
0

5

10

15

0 1 2 3

Mahasiswa
kelas
eksperimen

Mahasiswa
kelas kontrol

3

11
7

0
4

15

2
0

0

10

20

0 1 2 3

Mahasiswa
kelas
eksperimen

Mahasiswa
kelas kontrol

0

21

0 02

17

1 1
0

10

20

30

0 1 2 3

Mahasiswa
kelas
eksperimen

Mahasiswa
kelas kontrol

0

12
8

10

21

0 0
0

10

20

30

0 1 2 3

Mahasiswa
kelas
eksperimen

Mahasiswa
kelas kontrol

0

15

6

00

16

5

0
0

5

10

15

20

0 1 2 3

Mahasiswa
kelas
eksperimen

Mahasiswa
kelas kontrol



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7                                                                                         

2017 

 

96  
 

dalam memberikan solusi masih rendah, dan 

bersifat umum, karena solusi preventif dan 

kuratif yang diberikan mahasiswa belum 

sepenuhnya sesuai dengan fenomena 

pencemaran yang diberikan. 

Berdasarkan deskripsi kemampuan 

studi kasus mahasiswa di atas, dapat 

diketahui secara rata-rata pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan pendekatan SETS 

dapat meningkatkan kemampuan studi kasus 

mahasiswa. 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan SETS memberikan pengaruh 

terhadap studi kasus 1, tetapi tidak untuk 

studi kasus 2, pemhaman konsep 1, dan 

pemahaman konsep 2. Selain itu, 

kemampuan awal mahasiswa yang berbeda 

mempengaruhi studi kasus 1 dan 

pemahaman konsep 2, tetapi tidak 

memberikan pengaruh terhadap studi kasus 2 

dan pemahaman konsep 1. Gabungan antara 

metode pembelajaran dan kemampuan awal 

tidak berpengaruh terhadap hasil belajar 

1(studi kasus 1 dan pemahaman konsep 1) 

maupun 2 (studi kasus 2 dan pemahaman 

konsep 2). Pembelajarn inkuiri dengan 

pendekatan SETS dapat meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam memecahkan 

studi kasus mahasiswa.  

 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 

Puji syukur kepada Allah S.W.T. atas 

rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penelitian sampai 

tahap penulisan artikel. Penulis ucapkan 

terimakasih kepada Prof. H. Suhadi Ibnu, 

M.A., Ph.D dan Drs. I Wayan Dasna, M. Si, 

M.Ed., Ph.D. selaku Dosen pembimbing yang 

telah memberikan arahan, bimbingan dan 

meluangkan waktunya untuk membimbing 

penulis dalam penyusunan artikeli ini, serta 

untuk Dr. Irma Kartika Kusumaningrum, M.Si. 

selaku Dosen validator dan Dosen Pengampu 

mata kuliah kimia lingkungan UM yang telah 

membantu dan memberikan kesempatan 

untuk melakukan penelitian, Dr. H. Yudhi 

Utomo, M.Si. selaku dosen validator, dan tak 

lupa penulis ucapkan terimakasih kepada 

keluarga, khususnya kedua orang tua penulis 

yang selalu memberikan semangat, doa serta 

dukungan moral, dan materil kepada penulis. 

 
REFERENSI 

 
[1] Cigdemoglu & Geban. 2015. Improving Students’ 

Chemical Literacy Levels on Thermochemical and 
Thermodynamics Concepts Through A Context-
Based Approach. Chem. Educ. Res. Pract., 16, 
302-317. 

[2] Shwartz dkk. 2005. The Importance Of Involving 
High-School Chemistry Teachers in The Process of 
Defining The Operational Meaning of ‘Chemical 
Literacy. International Journal Science Education. 
Vol. 27(3): 323–344. 

[3] Coffman, T. 2009. Engaging Students Through 
Inquiry-Oriented Learning And Technology. United 
States of America: The Rowman & Littlefield 
Publishing. 

[4] Quintana & Krajcik. 2005. A Framework for 
Supporting Metacognitive Aspects of Online Inquiry 
Through Software-Based Scaffolding. Educational 
Psychologist, Vol. 40(4): 235–244. 

[5] Gaddis & Schoffstall, 2007. Incorporating Guided-
Inquiry Learning Into The Organic Chemistry 
Laboratory. Journal of  Chemical Education . Vol. 
84 (5): 848-851. 

[6] Binadja, A. 2005. Pembelajaran Sains Berdasar 
Kurikulum 2004 Bervisi dan Berpendekatan SETS. 
Implikasinya Pada Pengembangan Silabus Subjek 
Sains. Makalah disajikan pada seminar Nasional 
Pendidikan MIPA Universitas Negeri Semarang, 10 
Desember 2005. 

[7] Rahayu, H. 2013. Hasil Belajar Siswa Melalui 
Penerapan Pembelajaran Inkuiri Pada Materi 
Larutan Penyangga Yang Ditata dengan Model 
Kurikuler SETS Kelas XI SMA Negeri 1 Rangel 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7                                                                                         

2017 

 

97  
 

Tuban. Skirpsi yang tidak dipublikasikan. 
Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.  

[8] Rahma, A. 2012. Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran Model Inkuiri Berpendekatan SETS 
Materi Kelarutan Dan Hasilkali Kelarutan Untuk 
Menumbuhkan Keterampilan Berpikirkritis Dan 
Empati Siswa Terhadap Lingkungan. Journal of 
Educational Research and Evaluation. Vol.1 (2): 
133-138. 

[9] Thompson & Kramer. 1994. Modeling Chemical 
Processes Using Prior Knowledge and Neural 
Networks. AIChE Journal. Vol. 40( 8): 1328-1340. 

[10] Seufert. 2003. Supporting coherence formation in 
learning from multiple representations. Learning 
and Instruction. Vol. 13: 227–237. 

[11] Yuliana, I.F. 2015. Perbedaan Hasil Belajar dan 
Literasi Kimia Siswa Kelas XI SMAN 4 Malang 
yang Dibelajarkan dengan Model Inkuiri Terbimbing 
Pendekatan Interekstual dengan Inkuiri Terbimbing 
Pada Materi Kesetimbangan Kimia Ditinjau dari 
Kemampuan Awal. Tesis tidak diterbitkan. Malang: 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. 

[12] Rusilowati dkk. 2012. Mitigasi Bencana Alam 
Berbasis Pembelajaran Bervisi Science 
Environment Technology And Society. Jurnal 
Pendidikan Fisika Indonesia. Vol. 8: 51-60. 

[13] Rosario, I.D. 2009. Science, Technology, Society 
and Environment (SETS) Approach in 
Environmental Science for Nonscience Students in 
a Local Culture. Vol. 6(1) . Desember 2009 ISSN: 
2094-1064 CHED Accredited Research Journal, 
Category B. 

[14] Pratimi, R.S. 2015. Pengaruh Penerapan Strategi 
Science, Environment, Technology Society 
Berbantuan Blended Learning Terhadap Self 
Directed Learning dan Hasil Belajar Mahasiswa 
Peserta Kimia Lingkungan. Tesis tidak diterbitkan. 
Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri 
Malang. 

[15] Bodner, G. 1986. Constructivism: a Theory of 
Knowledge. Journal of Chemical Education. 63: 
873–878. 

 

 
 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7 

2017 

 

98  
 

Pengembangan Desain Pembelajaran Mobile Inkuiri 
berbasis Literasi Kimia Pada Matakuliah Kimia Dasar 

Untuk Mahasiswa Calon Guru 
 

Suryati 1, Yusran Khery 2, Citra Ayu Dewi 3 

1 Program Studi Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP Mataram, 83125, Indonesia 

2 Program Studi Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP Mataram, 83125, Indonesia 

3 Program Studi Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP Mataram, 83125, Indonesia 

 
Suryati1, email: suryati@ikipmataram.ac.id 

Yusran Khery2, email: yusrankhery@ikipmataram.ac.id  
Citra Ayu Dewi3, email: ayudewi_citra@ikipmataram.ac.id 

 

ABSTRAK 

 
Rendahnya kemampuan literasi kimia mahasiswa menunjukkan bahwa pembelajaran sains umumnya masih 
didominasi oleh praktik yang menganggap bahwa pengetahuan sains itu berupa seperangkat fakta yang harus 
dihafal. Ini berdampak pada rendahnya pemahaman konsep mahasiswa khususnya pada matakuliah Kimia 
Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain pembelajaran mobile inkuiri berbasis literasi kimia 
pada matakuliah kimia dasar untuk mahasiswa calon guru di Program Studi Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP 
Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang produknya diharapkan dapat memfasilitasi 
proses perkuliahan pada matakuliah kimia dasar. Sesuai dengan tahapan pengembangan, diperoleh hasil 
yakni pertama, teori yang digunakan untuk mengembangkan desain pembelajaran mobile inkuiri berbasis 
literasi kimia adalah model pengembangan ADDIE. Fase-fase pengembangan yang dilalui adalah tahap: (1) 
pendefinisian (define); (2) perancangan (design). Kedua, desain pembelajaran mobile inkuiri berbasis literasis 
kimia meliputi: Silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), buku ajar kimia dasar, purwarupa aplikasi 
android, instrumen pengukuran pemahaman konsep terintegrasi literasi kimia. 
 
Kata kunci: Desain pembelajaran, Mobile inkuri, Literasi kimia, Kimia dasar. 

 
ABSTRACT 

 
The low ability of students' chemical literacy indicates that science learning is generally still dominated by 
practices that assume that science knowledge is a set of facts to be memorized. This impacts on the low 
understanding of student concepts, especially in Basic Chemistry. This study aims to produce a mobile inquiry 
design based on chemical literacy in basic chemistry courses for prospective teachers in Chemistry Science 
FPMIPA IKIP Mataram. This type of research is a development research whose products are expected to 
facilitate the lecturing process in basic chemistry courses. In accordance with the development stage, the first 
results obtained, the theory used to develop mobile inquiry design based on chemical literacy is the model of 
ADDIE development. The following phases of development are: (1) defining (define); (2) design (design). 
Second, the inquiry of mobile inquiry design based on chemical literacy include: Syllabus, Semester Learning 
Plan (RPS), basic chemistry textbook, android application prototype, measurement instrument of understanding 
integrated concept of chemical literacy. 
 
Keywords: Learning design, Mobile inkuiri, Chemical literacy, Basic chemistry. 
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I. PENDAHULUAN 

 
Masalah literasi sains pada tingkat nasional 

dan internasional yang dihadapi manusia 
tantangan utamanya adalah menyediakan 
cukup air dan makanan, mengontrol penyakit, 
pembangkit energi yang cukup dan adaptasi 
perubahan iklim (UNEP, 2012). Banyak isu-isu 
muncul pada tingkat lokal. Pada isu-isu 
tersebut, tiap individu mungkin menghadapinya 
dengan keputusan praktis. Misalnya, mengenai 
ketersediaan makanan dan kesehatan di kota 
mereka, penggunaan material dan teknologi 
baru secara tepat, dan keputusan 
menggunakan energi. Banyak tantangan dari 
abad ke-21 membutuhkan solusi inovatif dalam 
berpikir ilmiah dan discovery ilmiah. 
Masyarakat akan membutuhkan kader dari 
pendidik sains dan untuk melakukan penelitian 
dan inovasi sains dan teknologi. Hal tersebut 
penting dalam menemukan tantangan 
ekonomi, sosial dan lingkungan yang dihadapi 
dunia. Untuk menggali pengetahuan awal 
masyarakat luas, masing-masing peneliti juga 
membutuhkan banyak pengetahuan sains dan 
literasi sains yang tinggi dengan pemahaman 
yang lebih dalam tentang hakekat sains, 
batasan dan konsekuensi dari aplikasi sains. 
Harapan ini akan tercapai jika masyarakat 
memiliki literasi sains (scientific literacy). Oleh 
karena itu literasi sains semakin diperlukan 
dewasa ini agar kita dapat hidup di tengah-
tengah masyarakat modern (New Zealand 
Curriculum, 2013). Kerangka kerja PISA 2015 
untuk penilaian literasi sains yaitu pada aspek 
Contexts, Competencies, Knowledge dan 
Attitude. Keempat aspek ini aplikasinya 
terpusat pada aspek Competencies.Gagasan 
literasi sains merupakan penjelasan dalam 
simbol dari seperangkat kompetensi literasi 
sains individu yang akan diharapkan untuk 
diperlihatkan. Bentuk kompetensi dasar dari 
gagasan untuk diuji (Wiliam, 2010).Jadi literasi 
sains dalam PISA 2015 merupakan definisi dari 
tiga kompetensi untuk: menjelaskan fenomena 
sains, evaluasi dan merancang inkuiri ilmiah, 
serta interpretasi data dan bukti-bukti sains.  
 

Literasi sains merupakan konsep yang luas, 
khususnya beberapa subjek pembelajaran 
dalam pendidikan sains seharusnya 
berkontribusi untuk mencapai tujuan dari 
pelatihan literasi sains seseorang. Untuk 
mencapai tujuan dari literasi pendidikan kimia 
seseorang, kurikulum kimia baru-baru ini 

mengalami perubahan yang meningkat, dalam 
menjaga dan memperbaiki subjek kurikulum 
sains yang lain di banyak Negara (Herscovitz, 
Kaberman, Saar, & Dori, 2012). Hasil penilaian 
PISA 2012 untuk literasi sains siswa Indonesia 
sangat memprihatinkan. Laporan OECD 2013 
menunjukkan bahwa rata-rata nilai sains siswa 
Indonesia adalah 382, dimana Indonesia 
menempati peringkat 64 dari 65 negara 
peserta, atau dengan kata lain menempati 
peringkat kedua terbawah dari seluruh negara 
peserta PISA. Dengan adanya keyakinan 
bahwa anak-anak Indonesia memiliki potensi 
yang tidak kalah dengan anak-anak Negara 
lain, tentunya dapat di duga bahwa 
pembelajaran yang dilakukan di Negara kita 
berbeda dengan tuntutan zaman. Pemerintah 
menganggap perlu memberlakukan kurikulum 
2013 untuk mewujudkan masyarakat berliterasi 
sains. Namun untuk sementara waktu 
kurikulum 2013, diberhentikan dibanyak 
sekolah. Dengan alasan banyak pengajar 
maupun siswa belum siap untuk 
dilaksanakannya kurikulum ini. Berbagai 
terobosan dilakukan oleh pemerintah untuk 
dilaksanakannya kembali kurikulum 2013 
sampai target yang diharapkan yaitu tahun 
2019 melalui berbagai pelatihan seperti 
dilakukannya program IN-Service-ON-Service 
Lesson Study untuk para pengajar. Diharapkan 
dengan dilakukannya penelitian ini dapat 
mempercepat target yang diharapkan oleh 
pemerintah. Dengan melihat rendahnya 
kemampuan literasi sains siswa Indonesia, ini 
menunjukkan bahwa pembelajaran sains di 
Indonesia umumnya masih didominasi oleh 
praktik yang menganggap bahwa pengetahuan 
sains itu berupa seperangkat fakta yang harus 
dihafal.Toharudin, Hendrawati & Rustaman 
(2011) dalam (Haristy, dkk; 2013) 
menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa 
hasil ini memiliki perbedaan yang sangat 
signifikan dengan skor rata-rata internasional 
yang mencapai 500. Dengan pencapaian 
tersebut, kemampuan rata-rata peserta didik 
Indonesia baru sampai pada kemampuan 
mengenali sejumlah fakta dasar, tetapi belum 
mampu mengkomunikasikan dan mengaitkan 
kemampuan itu dengan berbagai topic sains. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 
(mahasiswa) mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan makna dan menggunakan sains 
untuk memecahkan berbagai permasalahan 
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 
terutama kebutuhan akan pemahaman sains 
yang baik. 
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Perlu dipersiapkan calon guru yang handal 
dalam mengembangkan literasi sains siswa. 
Dalam PISA menyebutkan bahwa siswa yang 
lebih berkembang literasi sainsnya lebih 
mampu memberikan jawaban yang lebih 
sempurna atau dapat menggunakan 
pengetahuan dan mengevaluasi bukti-bukti 
sebuah klaim dalam situasi yang kompleks dan 
kurang akrab.“The Next Generation Science 
Standards” (NGSS Lead States, 2013) 
menekankan bahwa siswa perlu 
mengembangkan kemampuan inkuiri ilmiah. 
Inkuiri ilmiah adalah komponen penting untuk 
mengembangkan literasi sains. Dengan 
melakukan inkuiri siswa memperoleh 
pengalaman dasar  untuk merefleksikan 
hakekat sains dan keterbatasan yang dimiliki 
oleh sains atau suatu klaim ilmiah (Flick & 
Lederman, 2016). Pendekatan inkuiri dapat 
membantu guru mengaitkan antara materi yang 
diajarkan dengan situasi dunia nyata dan 
mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga dapat meningkatkan literasi sains 
siswa (literasi kimia siswa) dan materi yang 
diberikan dapat lebih bermakna bagi siswa. 
Caranya adalah dengan menjadikan 
komponen-komponen (langkahlangkah) inkuiri 
sebagai indikator ketercapaian tujuan 
pembelajaran (Suryati, 2014). 
 

Kerangka literasi kimia mencakup 
pemahaman sifat alami dari suatu zat/materi, 
reaksi kimia, teori dan laju kimia, dan aplikasi 
kimia secara umum dalam kehidupan sehari-
hari. Literasi kimia memerlukan pemahaman 
dari komponen kimia dalam pembahasan isu-
isu global yang berguna dalam membuat 
keputusan informasi yang berdampak pada 
masyarakat. Ini penting untuk menguasai 
pengetahuan kimia secara mendalam (Harlen, 
2011). Pemahaman konsep dalam ilmu kimia 
mengacu pada pemahaman konsep yang 
tersaji dalam tiga kategori representasi yaitu 
makroskopis, submikroskopis, dan simbolik. 
Representasi makroskopik merupakan level 
konkret, dimana pada level ini siswa 
mengamati fenomena yang terjadi, baik melalui 
percobaan yang dilakukan atau fenomena yang 
terjadi pada kehidupan sehari-hari. Fenomena 
yang diamati dapat berupa timbulnya bau, 
terjadinya perubahan warna, pembentukan gas 
dan terbentuknya endapan dalam reaksi kimia. 
Representasi mikroskopik merupakan level 
abstrak yang menjelaskan fenomena 

makroskopik. Representasi ini memberikan 
penjelasan pada level partikel dimana materi 
digambarkan sebagai susunan dari atom-atom, 
molekul-molekul dan ion-ion, sedangkan 
representasi simbolik digunakan untuk 
merepresentasikan fenomena makroskopik 
dengan menggunakan persamaan kimia, 
persamaan matematika, grafik, mekanisme 
reaksi, dan analogi-analogi (Chandrasegaran, 
Treagust, & Mocerino 2007). 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu 
dirancang pembelajaran dengan mobile phone 
menggunakan aplikasi android melalui mobile 
inkuiri berbasis literasi kimia. Aplikasi android 
dapat membantu mahasiswa dalam 
mempelajari materi kimia dengan lebih mudah 
dan menarik daripada harus membaca buku 
kimia yang tebal sehingga membuat 
mahasiswa malas belajar. Media android ini 
merupakan media pembelajaran alternatif yang 
memiliki karakteristik yang unik, yaitu dapat 
digunakan dimana saja didukung dengan 
visualisasi yang menarik. Dari hasil survey dan 
wawancara pada mahasiswa kimia di IKIP 
Mataram hampir 95% sudah menggunakan 
handphone android tetapi tidak dimanfaatkan 
secara optimal untuk memperlancar proses 
pembelajaran. Penggunaaan mobile learning 
menggunakan aplikasi android dengan 
langkahlangkah inkuri yang berulang-ulang 
kapanpun dan dimanapun dapat menambah 
frekuensi membaca mahasiswa sehingga 
diharapkan pemahaman konsep dan literasi 
kimia mahasiswa dapat meningkat dengan 
proses pembelajaran yang sudah dirancang. 
Forment & Guerrero (2008) mengungkapkan 
bahwa media berbasis mobile bersifat fleksibel 
dapat digunakan berulang-ulang sesuai 
dengan kesiapan dan kemauan peserta didik. 
Dengan adanya pola pembelajaran seperti ini 
diharapkan visi pendidikan kimia yaitu program 
studi sebagai program studi yang 
menghasilkan tenaga pendidik di bidang kimia 
yang inovatif, produktif, berkarakter, dan 
berjiwa entrepreneur dapat terwujud. 

 
Dari permasalahan yang telah diuraikan 

pada latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah 
“Bagaimanakah Desain Pembelajaran Mobile 
Inkuiri berbasis Literasi Kimia Pada Matakuliah 
Kimia Dasar Untuk Mahasiswa Calon Guru ?”. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah 
menghasilkan Desain Pembelajaran Mobile 
Inkuiri berbasis Literasi Kimia Pada Matakuliah 
Kimia Dasar Untuk Mahasiswa Calon Guru. 
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II. METODOLOGI 

Jenis dan Desain Penelitian 
 

Penelitian ini adalah penelitian 
pengembangan yang menghasilkan produk 
dalam bidang pendidikan. Produk yang 
dihasilkan dalam penelitian ini berupa desain 
pembelajaran mobile inkuiri berbasis literasi 
kimia pada matakuliah kimia dasar. Penelitian 
dan pengembangan ini rdilaksanakan dengan 
model pengembangan ADDIE, yaitu: 1) tahap 
analisis (analysis), 2) tahap perancangan 
(Design), 3) tahap pengembangan 
(development), 4) tahap implementasi 
(implementation), dan 5) tahap evaluasi 
(evaluation). Sesuai kebutuhan dan 
keterbatasan waktu, maka penelitian ini hanya 
sampai pada tahap perancangan (Design). 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian dilaksanakan pada semester 
genap tahun akademik 2016-2017 dengan 
subyek penelitian mahasiswa IKIP Mataram 
Program Studi Pendidikan Kimia semester 2. 
Lokasi penelitian di IKIP Mataram Jl. Pemuda 
No. 59A Mataram Nusa Tenggara Barat. 

 
Instrumen Penelitian 

 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari instrumen perlakuan dan 
instrument pengukuran. Instrumen perlakuan 
berupa perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari Silabus, Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS), mobile learning berbasis inkuiri. 
Instrumen pengukuran berupa: 
1. Angket skala peringkat Likert (Likert Rating 

Scale), bertujuan untuk mengetahui 
tanggapan dosen dan mahasiswa calon 
guru terhadap mobile learning berbasis 
inkuiri yang diterapkan dalam pembelajaran. 

2. Tes pemahaman konsep kimia yang 
terintegrasi dengan tes literasi kimia 
mahasiswa calon guru. Tes berbentuk 
essay yang tersebar pada setiap sub pokok 
bahasan dan indikator yang diujikan. 

3. Lembar observasi dan dokumentasi, untuk 
mengukur kualitas proses pembelajaran. 

 
Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini ada lima jenis data 
yang akan dikumpulkan yaitu data pemahaman 
konsep, literasi kimia, data observasi 
pembelajaran, tanggapan dosen terhadap 
perangkat dan media pembelajaran, dan 
tanggapan mahasiswa terhadap media 
pembelajaran berupa mobile learning berbasis 
inkuiri. Data kualitatif dianalisis secara 
deskriptif berupa tanggapan dan saran-saran 
perbaikan dari hasil pengembangan serta 
penilaian aktivitas mahasiswa selama proses 
pembelajaran sedangkan data kuantitatif terdiri 
atas data angket hasil penilaian kelayakan 
hasil pengembangan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk dapat mengembangkan produk-
produk pendidikan/pembelajaran yang layak 
untuk dimanfaatkan dan sesuai dengan 
kebutuhan, maka digunakan jenis penelitian 
dan pengembangan dengan model 
pengembangan ADDIE, yaitu: 1) tahap analisis 
(analysis), 2) tahap perancangan (Design), 3) 
tahap pengembangan (development), 4) tahap 
implementasi (implementation), dan 5) tahap 
evaluasi (evaluation). Karena keterbatasan 
waktu, maka tahapannya sampai pada tahap 
perancangan (Design). Adapun tahapan dalam 
pengembangan ini adalah sebagai berikut. 
 
Tahap Analisis (Analysis) 
 

Penelitian awal sebagai analisis kebutuhan 
dilakukan pada matakuliah kimia dasar dengan 
metode observasi dan wawancara terhadap 
dosen pengampu matakuliah kimia dasar. 
Observasi dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui kegiatan pembelajaran, 
penggunaan mobile phone, dan kompetensi 
yang harus dicapai oleh mahasiswa. Data yang 
diperoleh dari penelitian awal tersebut antara 
lain sebagai berikut.  
a) Kegiatan Pembelajaran  
1. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, 
dosen masih menggunakan metode ceramah 
dan tanya jawab, 2. Kegiatan pembelajaran di 
kelas sebagian besar menggunakan metode 
ekspositori, yaitu dosen menerangkan dan 
mendemonstrasikan di depan kelas, kemudian 
mahasiswa mendengarkan, mencatat, dan 
mengerjakan tugas sesuai apa yang 
diperintahkan oleh dosen. Kegiatan 
pembelajaran ini juga disertai dengan diskusi 
bersama teman dan tanya jawab antara dosen 
dengan mahasiswa, 3. Mahasiswa kurang 
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menyadari peranan ilmu kimia dengan 
lingkungan pada matakuliah kimia dasar, 4. 
Dalam pembelajaran matakuliah kimia dasar, 
mahasiswa tidak memahami pengetahuan 
secara utuh, hanya sebatas pada sisi 
makroskopisnya saja. Sementara pada sisi 
mikroskopik dan simboliknya tidak, 5. 
Kecepatan memahami pembelajaran antar 
mahasiswa berbeda. Oleh karena itu dosen 
menyatakan perlu dikembangkan desain 
pembelajaran mobile inkuiri berbasis literasi 
kimia yang menarik sehingga memperjelas dan 
memudahkan mahasiswa dalam memahami 
matakuliah kimia dasar.  
b) Penggunaan Mobile Phone  

Dalam proses pembelajaran di kelas belum 
ada dosen yang mengajar menggunakan 
mobile phone. Hal ini dibuktikan oleh: 

1. Belum adanya RPS (Rencana 
Pembelajaran Semester) dari dosen 
yang menunjukkan pemanfaatan 
teknologi mobile dalam pembelajaran. 

2. Hasil wawancara dengan mahasiswa 
peserta matakuliah kimia dasar 
menerangkan bahwa tidak pernah ada 
dosen yang mengajar dengan 
memanfaatkan teknologi komunikasi 
mobile.  

3. Hasil survey menunjukkan bahwa 80% 
mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Kimia IKIP Mataram sudah 
memanfaatkan smartphone dengan 
plattform android untuk kebutuhan 
komunikasi dan jaringan. 

4. Hasil wawancara terhadap mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Kimia IKIP 
Mataram yang menggunakan 
smartphone menunjukkan bahwa 
semua mahasiswa sudah terbiasa 
menggunakan teknologi mobile 
tersebut untuk kebutuhan media sosial. 

5. Fakta membuktikan bahwa semua 
mahasiswa memiliki satu atau lebih 
akun media sosial antara lain facebook 
massenger, instagram, watsApp, 
twitter, line, BBM.   

c) Kompetensi yang Harus Dicapai  
Tujuan dari langkah ini adalah dengan 

menganalisis capaian pembelajaran untuk 
membuat indikator pembelajaran yang tepat 
agar perencanaan pembelajaran mobile inkuiri 
berbasis literasi kimia dapat dilakukan dengan 
baik. Dalam Penelitian ini, desain pembelajaran 
mobile inkuiri berbasis literasi kimia pada 
matakuliah kimia dasar dengan capaian 
pembelajaran sebagai berikut:  

1. Capaian Pembelajaran (CP) 1: 
mahasiswa dapat memahami konsep 
kelarutan, menghitung kelarutan, dan 
hasil kali kelarutan, pengaruh ion 
senama, dan aplikasi kelarutan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2. Capaian Pembelajaran (CP) 2: 
mahasiswa dapat memahami konsep 
larutan dan komponennya serta 
melakukan perhitungan terkait dengan 
berbagai jenis konsentrasi dan sifat 
koligatif larutan. 

3. Capaian Pembelajaran (CP) 3: 
mahasiswa dapat memahami konsep 
kesetimbangan kimia, perhitungan 
terkait dengan Kc & Kp &menerapkan 
asas Le Chatelier dalam menjelaskan 
pergeseran kesetimbangan kimia. 

4.  Capaian pembelajaran (CP) 4: 
Mahasiswa dapat mendeskripsikan 
jenis dan sifat, menghitung pH, dan 
menentukan kapasitas larutan 
penyangga serta peranannya dalam 
tubuh mahkluk hidup, menentukan 
jenis garam yang mengalami hidrolisis 
dalam air dan pH larutan garam 
tersebut, serta peranannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

5.  Capaian pembelajaran (CP) 5: 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian dan cakupan kajian kinetika 
kimia, pengertian laju reaksi, laju reaksi 
rata-rata, laju reaksi sesaat dan 
ketetapan laju reaksi, bunyi hukum laju, 
faktor-faktor yang mempengaruhi laju 
reaksi, teori tumbukan.     

6.  Capaian pembelajaran (CP) 6: 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian dan cakupan reaksi redoks, 
khususnya aturan-aturan penentuan 
bilangan oksidasi dan penyetaraan 
reaksi redoks, proses sel volta melalui 
percobaan serta prinsip kerja sel volta 
dalam kehidupan sehari-hari, 
perhitungan potensial sel dari proses 
sel volta berdasarkan data potensial 
standar sel, proses sel elektrolisis 
melalui percobaan, konsep Hukum 
Faraday dalam perhitungan sel 
elektrolisis, peristiwa terjadinya korosi 
dan pencegahannya melalui 
percobaan, sel Volta dan sel 
Elektrolisis, kespontanan reaksi dan 
harga potensial standarnya, hukum 
Faraday dan perhitungannya. 
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Dari beberapa permasalahan di atas, salah 
satu produk yang dirasa mampu untuk 
mengatasi permasalahan yang ada adalah 
desain pembejalan mobile inkuiri berbasis 
literasi kimia karena dapat menjadi solusi atas 
adanya perbedaan individu mahasiswa. Selain 
itu, desain pembejalan mobile inkuiri berbasis 
literasi kimia juga dapat meminimalisir peran 
dosen dalam pembelajaran sehingga 
diharapkan dengan desain pembejalan mobile 
inkuiri berbasis literasi kimia akan lebih aktif 
dalam proses pembelajaran. Desain 
pembelajaran mobile inkuiri berbasis literasi 
kimia yang dikembangkan pada matakuliah 
kimia dasar karena dapat menjadi solusi atas 
kurangnya kesadaran mahasiswa dalam 
peranan ilmu kimia dengan lingkungan melalui 
pemanfaatan teknologi mobile. 

 
2. Tahap Design ( Perencanaan)  
    Desain atau perencanaan pengembangan 
desain mobile inkuiri berbasis literasi kimia 
penelitian ini terdiri dari empat langkah, yaitu: 
menyusun garis besar isi desain mobile inkuiri 
berbasis literasi kimia, mendesain isi 
pembelajaran mobile inkuiri berbasis literasi 
kimia, menyusun instrumen penelitian, dan 
menyusun RPS. Adapun hasil desain atau 
perencanaan pengembangan mobile inkuiri 
berbasis literasi kimia yaitu sebagai berikut: 
a. Menyusun garis besar isi desain mobile 

inkuiri berbasis literasi kimia  
Garis besar isi desain mobile inkuiri 

berbasis literasi kimia berisi rencana awal 
tentang apa yang akan ditulis dalam desain 
mobile inkuiri berbasis literasi kimia dan 
bagaimana urutan materi yang akan disajikan. 
Dari tahap ini diperoleh penyusunan garis 
besar dari isi desain mobile inkuiri berbasis 
literasi kimia terdiri dari : (a) capaian 
pembelajaran dan indikator, (b) peta konsep, 
(c) merumuskan masalah, (d) mengajukan 
hipotesis, (e) mengajukan hipotesis, (f) 
mengumpulkan data, (g) ayo belajar, (h) 
aplikasi konsep, (i) kuiz, (j) profil. 
b. Mendesain isi pembelajaran desain 
mobile inkuiri berbasis literasi kimia 
Desain pembelajaran mobile inkuiri berbasis 
literasi kimia yang telah dikembangkan adalah 
dengan mengikuti langkah dari model inkuiri 
yang terdiri dari lima tahapan yaitu:  
1. Tahap merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah 
membawa mahasiswa pada suatu 
persoalan yang mengandung teka-teki. 

2. Tahap mengajukan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari 
suatu permasalahan yang sedang di kaji. 
Sebagai jawaban sementara, hipotesis 
perlu diuji kebenarannya. 

3. Tahap mengumpulkan data 
 Mengumpulkan data adalah aktivitas 
menjaring informasi yang dibutuhkan untuk 
menguji hipotesis yang diajukan. Kegiatan 
mengumpulkan data meliputi percobaan 
atau eksperimen. 

4. Tahap menguji hipotesis  
Menguji hipotesis adalah proses 
menentukan jawaban yang dianggap 
diterima sesuai dengan data atau informasi 
yang diperoleh berdasarkan pengumpulan 
data. 

5. Tahap membuat kesimpulan 
 Merumuskan kesimpulan adalah proses 
mendeskripsikan temuan yang diperoleh 
berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

c. Menyusun instrumen penelitian  
     Langkah berikutnya adalah menyusun 
Silabus, Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS), buku ajar kimia dasar, purwarupa 
aplikasi android, instrumen pengukuran 
pemahaman konsep terintegrasi literasi kimia. 
Berikut uraian instrumen penelitian yang telah 
disusun. 
1. Silabus  
     Silabus adalah rencana pembelajaran pada 
suatu matakuliah khususnya kimia dasar yang 
digunakan sebagai pedoman penyusun RPS 
agar pembelajaran berjalan efektif. 
Berdasarkan silabus yang digunakan pada 
matakuliah kimia dasar dengan capaian 
pembelajaran yang terdapat pada masing-
masing materi meliputi Capaian Pembelajaran 
(CP) 1: mahasiswa dapat memahami konsep 
kelarutan, menghitung kelarutan, dan hasil kali 
kelarutan, pengaruh ion senama, dan aplikasi 
kelarutan dalam kehidupan sehari-hari. 
Capaian Pembelajaran (CP) 2: mahasiswa 
dapat memahami konsep larutan dan 
komponennya serta melakukan perhitungan 
terkait dengan berbagai jenis konsentrasi dan 
sifat koligatif larutan. Capaian Pembelajaran 
(CP) 3: mahasiswa dapat memahami konsep 
kesetimbangan kimia, perhitungan terkait 
dengan Kc & Kp &menerapkan asas Le 
Chatelier dalam menjelaskan pergeseran 
kesetimbangan kimia. Capaian pembelajaran 
(CP) 4: Mahasiswa dapat mendeskripsikan 
jenis dan sifat, menghitung pH, dan 
menentukan kapasitas larutan penyangga serta 
peranannya dalam tubuh mahkluk hidup, 
menentukan jenis garam yang mengalami 
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hidrolisis dalam air dan pH larutan garam 
tersebut, serta peranannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Capaian pembelajaran (CP) 5: 
Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan 
cakupan kajian kinetika kimia, pengertian laju 
reaksi, laju reaksi rata-rata, laju reaksi sesaat 
dan ketetapan laju reaksi, bunyi hukum laju, 
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, 
teori tumbukan. Capaian pembelajaran (CP) 6: 
Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan 
cakupan reaksi redoks, khususnya aturan-
aturan penentuan bilangan oksidasi dan 
penyetaraan reaksi redoks, proses sel volta 
melalui percobaan serta prinsip kerja sel volta 
dalam kehidupan sehari-hari, perhitungan 
potensial sel dari proses sel volta berdasarkan 
data potensial standar sel, proses sel 
elektrolisis melalui percobaan, konsep Hukum 
Faraday dalam perhitungan sel elektrolisis, 
peristiwa terjadinya korosi dan pencegahannya 
melalui percobaan, sel Volta dan sel 
Elektrolisis, kespontanan reaksi dan harga 
potensial standarnya, hukum Faraday dan 
perhitungannya. 
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 
     RPS yang telah disusun mengacu pada 
pendekatan saintifik dengan menggunakan 
langkah-langkah model inkuiri yaitu 
(Merumuskan Masalah, Mengajukan Hipotesis, 
Mengumpulkan data, Menguji Hipotesis dan 
Membuat Kesimpulan). Penyusunan RPS ini 
dimaksudkan guna membantu dalam 
pelaksanaan implementasi produk dalam 
proses pembelajaran. RPS berfungsi sebagai 
pedoman perencanaan bagi dosen sehingga 
dosen dapat menggunakannya dimana, kapan, 
serta bagaimana produk ini dimanfaatkan 
dalam proses pembelajaran di kelas. 
3. Buku Ajar Kimia Dasar 
Buku ajar yang disusun mengacu pada 
langkah-langkah model pembelajaran inkuiri 
antara lain: merumuskan masalah, mengajukan 
hipotesis, mengumpulkan data, menguji 
hipotesis dan membuat kesimpulan. 
Penyusunan buku ajar kimia dasar ini 
menekankan pada literasi kimia yang terdiri 
dari konteks, pengetahuan, kompetensi dan 
sikap. Dengan tujuan agar proses 
pembelajaran menjadi lebih bermakna dan 
menyenangkan. 
4. Purwarupa Aplikasi Android 
Desain aplikasi android ini menggunakan dua 
tahap yaitu tahap pertama desain materi 
dengan langkah-langkah dalam pembelajaran 
inkuiri pada matakuliah kimia dasar dan tahap 
kedua desain aplikasi pada mobile learning, 

dimana dalam pembuatan aplikasi android 
yang bisa diakses dengan mobile phone dibuat 
dengan tehnik dan kejelasan pesan yang akan 
disampaikan serta sesuai dengan prinsip 
grafis, audio visual, daya tarik, pemahaman, 
ketepatan feed back, serta petunjuk 
penggunaan.  
5. Instrumen pengukuran pemahaman konsep 
terintegrasi literasi kimia 
Instrumen pemahaman konsep terintegrasi 
literasi kimia dibuat dalam bentuk soal pilihan 
ganda beralasan sebanyak 10 butir soal pada 
masing-masing materi yang terdapat pada 
matakuliah kimia dasar. Penilaian literasi sains 
terdapat pada empat dimensi yaitu konteks, 
pengetahuan, kompetensi dan sikap yang 
keseluruhan dimensi tersebut mengacu pada 
segi kompetensinya. 

IV. KESIMPULAN 

      Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 
penelitian yang telah dicapai adalah desain 
pembelajaran mobile inkuiri berbasis literasi 
kimia yang telah dikembangkan meliputi: 
Silabus, Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS), buku ajar kimia dasar, purwarupa 
aplikasi android, instrumen pengukuran 
pemahaman konsep terintegrasi literasi kimia. 
desain yang telah dikembangkan ini menjadi 
dasar dalam proses tahap pengembangan 
selanjutnya. 
 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 

Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami 

mengucapkan terima kasih kepada RistekDikti 

yang telah membiayai penelitian kami dan 

kampus IKIP Mataram yang telah memfasilitasi 

kami selama proses penelitian. 

REFERENSI 
 
[1] Chandrasegaran, A.L, Treagust, D.F & 

Mocerino, M. 2007. The development of A 
Two-Tier Multiple-choice Diagnostic 
Instrument For Evaluating Secondary 
School Students’ Ability To Describe And 
ExplainReactions Using Multiple Levels of 
representation. Chemistry education 
Research and Practice, Vol. 8(3), 293-
307. 

[2] Flick, L.B., & Lederman,N.G. 2006. 
Introduction. In L.B.Flick & N.G. Lederman 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7 

2017 

 

105  
 

(Eds), scientific inquiry and the nature of 
science: Implications for teaching, 
learning, and teacher education (pp.ix-
xvii).Dordrecht, The Netherlands: 
Springer. 

[3] Forment, M., & Guerrero, J.C. 2008. 
MOODLBILE: Extending moodle to the 
mobile on/offline scenario. Proceedings of 
the IADIS International Conference on 
Mobile Learning. 

[4] Laugksch, R. C. 2000. Scientific literacy: A 
conceptual overview. Science Education, 
84(1),7194.http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)
1098237X(200001)84:1<71::AIDSCE6>3.
0.CO;2-C 

[5] PISA 2015.2013. Draft Science 
Framework, 1–54. 

[6] Suryati & Permatasary, Y.2014. 
Pengembangan pembelajaran termokimia 
berbasis inkuiri terbimbing untuk 
meningkatkan literasi sains siswa. Jurnal 
Kependidikan Kimia Hydrogen. Vol 2 No. 
2.Desember 2014: 200-215. 

[7] UNEP. 2012. 21 Issues for the 21st 
Century: Result of the UNEP Foresight 
Process on Emerging Environmental 
Issues. United Nations Environment 
Programme(UNEP). Nairobi, Kenya. 

[8] Wiliam, D. 2010. What Counts as 
Evidence of Educational Achievement? 
The Role of Constructs in the Pursuit of 
Equity in Assessment. Review of 
Research in Education, 34, 254-284. 

 
 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7 

2017 

 

106 |  
 

 
 

PENDIDIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
(EDUCATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT)/ESD 

DALAM PEMBELAJARAN KIMIA 
 

Sussi Widiastuti, S. Si., M. Pd 

SMKN 1 Kediri  
 

e-mail: sussiwidiastuti@yahoo.co.id 
 

ABSTRAK 
 

 Pemanasan iklim menjadi isu global yang kemudian mempengaruhi pola 
pembangunan sehingga diharapkan generasi mendatang masih dapat menggunakan 
sumber daya alam yang ada. Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan dalam 
menjalankan perannya sebagai daya dukung lingkungan. Konsep sustainable 
development kemudian diperkenalkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan 
lingkungan hidup. Kimia Berkelanjutan (sustainable chemistry) menjadi salah satu fokus 
dalam Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (Education Sustainable Development)/  
ESD. Ilmu Kimia sangat berperan dalam kegiatan industri dan kehidupan sosial. Kegiatan 
industri sangat tergantung pada ilmu Kimia sehingga Kimia disebut sebagai mother of 
industry. Beberapa peranan ilmu Kimia adalah: 1) banyak profesi dan pekerjaan yang 
membutuhkan pengetahuan Kimia, 2) aplikasi teori-teori Kimia dalam menghasilkan 
material baru dan lebih baik, 3) fenomena dalam kehidupan sehari-hari dapat dijelaskan 
melalui ilmu Kimia. Bagaimana Education Sustainable Development  (ESD) dalam 
pembelajaran Kimia sehingga dapat memainkan perannya untuk ikut menjaga 
keberlangsungan bumi? 
Kata Kunci:sustainable development, education sustainable development (ESD) 

 
ABSTRACT 

 
Climate warming becomes a global issue which  influences the development 

pattern so that future generations still can use the existing natural resources. The 
environment has limitations in carrying out its role as the carrying capacity of the 
environment. The concept of sustainable development was then introduced as an effort to 
maintain environmental sustainability. Sustainable chemistry is one of the focuses in 
Education Sustainable Development (ESD). Chemistry science is an  instrumental in 
industrial activities and social life. Industrial activity depends on chemistry science so that 
Chemistry is called the mother of industry. Some of the roles of chemistry science are: 1) 
many professions and occupations that require knowledge of chemistry, 2) application of 
Chemical theories in producing new and better materials, 3) phenomena in everyday life 
can be explained through chemistry. How is Education Sustainable Development (ESD) in 
Chemistry learning so that it can play its role to participate in maintaining the sustainability 
of the earth? 
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PENDAHULUAN 

  Tantangan yang dihadapi dunia 

saat ini adalah krisis ekologi. Berangkat 

dari perspektif global: perubahan iklim, 

kemiskinan, pandemi, dan kekurangan 

air yang akan mengancam 

keberlangsungan bumi, masalah-

masalah tersebut diperkirakan akan 

mengakselarasi tekanan terhadap 

manusia. Pemanasan iklim menjadi isue 

global yang kemudian mempengaruhi 

pola pembangunan sehingga diharapkan 

generasi mendatang dapat 

menggunakan sumber daya alam yang 

ada. Naiknya temperatur permukaan 

bumi sekitar 0,80C sejak tahun 1900 

diikuti dengan menghangatnya air laut, 

menurunnya permukaan air laut 

Antartika, dan dampak-dampak 

perubahan iklim lainnya memberikan 

bukti bahwa perlu dilakukan tindakan-

tindakan nyata untuk menjaga 

keberlangsungan hidup bumi. Grafik 

meningkatnya permukaan laut 

ditunjukkan pada Gambar 1 Cicerone 

and Nurse,  2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kenaikan Permukaan Laut 

 

Para ilmuwan percaya bahwa 

aktivitas manusia menjadi penyebab 

utama perubahan iklim. Sejak 

pertengahan tahun 1800 para ilmuwan 

meyakini bahwa adalah gas utama 

rumah kaca yang merusak 

kesetimbangan energi bumi. Kadar CO2 

di atmosfer meningkat 40% dari tahun 

1800 – 2012. Temperatur permukaan 

bumi meningkat secara konsisten sejalan 

dengan meningkatnya kadar CO2 di 

atmosfer. Secara alami CO2 terdapat 

pada atmosfer. Aktivitas manusia yang 

menyebabkan gas ini naik secara 
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signifikan. Secara  alami, CO2 

dipertukarkan secara kontinu antara 

atmosfer, tumbuhan, manusia, dan 

hewan melalui fotosintesis, respirasi, dan 

dekomposisi. Aktivitas manusialah  yang 

telah mengganggu siklus karbon.  

Lingkungan hidup mempunyai 

keterbatasan dalam menjalankan 

perannya sebagai daya dukung 

lingkungan. Konsep pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) 

kemudian diperkenalkan sebagai upaya 

menjaga keberlangsungan lingkungan 

hidup. Pada tahun 2007 Sekretaris 

Jendral PBB mengangkat tema 

sustainable development sebagai 

sebuah paradigma: “We hold the future 

in our hands. Together, we must ensure 

that our children will not have to ask why 

we failed to do the right thing, and let 

them suffer the consequences”. Konsep 

ini kemudian diperluas dengan 

melibatkan sektor pendidikan. PBB telah 

menetapkan satu dekade (2005 – 2014) 

sebagai Dekade EducationSustainable 

Development  (ESD).  Aaron Benavor, 

Direktur GEM Report UNESCO pada 

tahun 2016 mengatakan bahwa: “If we 

want a greener planer, and sustainable 

futures for all, we must ask more from 

education system than just a transfer of 

knowledge. We need our schools, 

universities and life long learning 

programmes to focus on economic, 

environmental and social perspectives 

that help nurture empowered, critical, 

mindful and competent citizens”. 

Mengapa pendidikan menjadi hal yang 

sangat penting dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development)? 

Kimia berkelanjutan (sustainable 

chemistry) menjadi salah satu fokus 

dalam Pendidikan Pembangunan 

Berkelanjutan (Education Sustainable 

Development)/ESD. Kimia sangat 

berperan dalam kegiatan industri dan 

kehidupan sosial. Kegiatan industri 

sangat tergantung pada Kimia sehingga 

Kimia disebut sebagai mother of industry. 

Beberapa peranan ilmu Kimia adalah: 1) 

Banyak profesi dan pekerjaan yang 

membutuhkan pengetahuan Kimia, 2) 

Aplikasi teori-teori Kimia dalam 

menghasilkan material baru dan lebih 

baik, 3) Fenomena dalam 

kehidupansehari-hari dapat dijelaskan 

melalui ilmu Kimia. Bagaimana 

Education Sustainable Development  

(ESD) dalam pembelajaran Kimia 

sehingga dapat memainkan perannya 

untuk ikut menjaga keberlangsungan 

bumi? 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development) 

 Sustainability (keberkelanjutan) 

adalah paradigma berpikir tentang masa 

depan yang dimana lingkungan hidup, 

sosial, dan ekonomi dipergunakan 

secara seimbang dalam memperbaiki 

kualitas hidup. Ketiga aspek tersebut 

saling terjalin seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2. Sebagai contoh,  kehidupan 

sosial yang baik bergantung pada 

lingkungan yang sehat untuk memenuhi 

makanan, air bersih, dan udara segar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Visualisasi sustainability (keberlanjutan) 

 

Pada kenyataannya tuntutan 

ekonomi menjadi ancaman terbesar bagi 

berlangsungnya suatu sustainability 

(Unesco Education Sector, 

2014).Eksploitasi besar-besaran untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi 

penyebab utama paradigma tentang 

sustainability tidak berjalan. 

Meskipun banyak definisi 

mengenai pembangunan berkelanjutan 

(sustainability development), definisi 

yang seringkali digunakan adalah yang 

mengacu pada Brundtland Comission 

(Emas, 2015), dimana pembangunan 

berkelanjutan (sustainability 

development)  mempunyai tujuan pada 

stabilitas jangka panjang ekonomi dan 

lingkungan, yang hanya dapat dicapai 

melalui integrasi antara ekonomi, 

lingkungan, dan sosial mellaui proses 

pembuatan kebijakan. PBB telah 

mencanangkan 17 tujuan pembangunan 

berkelanjutan (sustainability 

development) pada tahun 2015 sebagai 

agenda menyongsong tahun 2030, yang 

terdiri atas: tujuan pertama yakni 

mengakhiri segala bentuk kemiskinan di 

manapun, tujuan kedua, yaitu mengakhiri 

kelaparan, mencapai ketahanan pangan 

dan meningkatkan gizi, serta mendorong 
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pertanian yang berkelanjutan, tujuan 

ketiga , yakni menjamin kehidupan yang  

sehat dan mendorong kesejahteraan 

bagi semua orang di segala usia, tujuan 

keempat yakni menjamin pendidikan 

yang inklusif dan berkeadilan serta 

mendorong kesempatan belajar seumur 

hidup bagi semua orang, tujuan kelima 

yakni menjamin kesetaraan gender serta 

memberdayakan seluruh wanita dan 

perempuan, tujuan keenam, yakni 

menjamin ketersediaan dan pengelolaan 

air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi 

semua orang.  tujuan ketujuh, yakni 

menjamin akses energi yang terjangkau, 

terjamin, berkelanjutan dan modern bagi 

semua orang, tujuan kedelapan, yakni 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

terus-menerus, inklusif, dan 

berkelanjutan, serta kesempatan kerja 

penuh dan produktif dan pekerjaan  yang 

layak bagi semua orang, tujuan 

kesembilan yakni membangun 

infrastruktur yang berketahanan, 

mendorong industrialisasi yang inklusif 

dan berkelanjutan serta membina 

inovasi, tujuan kesepuluh yakni 

mengurangi kesenjangan di dalam dan 

antar Negara, tujuan kesebelas yakni 

menjadikan kota dan pemukiman 

manusia inklusif, aman, berketahanan 

dan berkelanjutan, tujuan keduabelas, 

yakni menjamin pola produksi dan 

konsumsi yang berkelanjutan, tujuan 

ketigabelas yakni mengambil tindakan 

mendesak untuk memerangi perubahan 

iklim dan dampaknya, tujuan 

keempatbelas yaitu melestarikan dan 

menggunakan samudera, lautan serta 

sumber daya laut secara berkelanjutan 

untuk pembangunan berkelanjutan, 

tujuan kelimabelas yaitu melindungi, 

memperbarui, serta mendorong 

penggunaan ekosistem  daratan yang 

berkelanjutan, mengelola hutan secara 

berkelanjutan, memerangi penggurunan, 

menghentikan dan memulihkan 

degradasi tanah, serta menghentikan 

kerugian keanekaragaman hayati, tujuan 

keenambelas, yaitu mendorong 

masyarakat yang damai dan inklusif 

untuk pembangunan berkelanjutan, 

menyediakan akses keadilan bagi semua 

orang, serta membangun institusi yang 

efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh 

tingkatan, tujuan ketujuhbelas yaitu 

memperkuat cara-cara implementasi dan 

merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan berkelanjutan 

(tempo.co,2015). Tujuan-tujuan tersebut 

seperti dirangkum pada gambar 3. 
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Gambar 3. Tujuan Sustainable Development PBB 

Nampak bahwa tujuan-tujuan tersebut 

masih menitikberatkan pada kearifan 

pemakaian sumber daya alam demi 

kelangsungan masa depan generasi 

berikutnya. 

 

Kimia Berkelanjutan (Sustainable 

Chemistry) 

 Pendidikan Kimia memegang 

peran sentral dalam pendidikan untuk 

pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). Hal ini didasari bahwa 

ilmu Kimia dan industri Kimia merupakan 

inti (core) dari ESD. Banyak produk 

dalam kehidupan sehari-hari berbasis 

Kimia, proses produksi dan produk akhir 

industri Kimia berpengaruh pada 

lingkungan. Pendidikan Kimia 

seharusnya menekankan pada 

pemahaman tentang Kimia dalam 

kehidupan masyarakat dan bagaimana 

Kimia berpengaruh pada masa depan, 

berkontribusi pada keberlanjutan suatu 

komunitas, dan penatagunaan sumber 

daya alam (Jegstad and Sinnes, 2015). 

Kimia merupakan isue keberlanjutan 

dunia. Pengetahuan akan ilmu Kimia 

diperlukan untuk memahami ancaman-

amcaman keberlanjutan bumi, seperti 

mekanisme dibalik perubahan iklim dan 

efek samping yang diakibatkan oleh 

suatu proses produksi. Pada akhirnya 

pemahaman akan ilmu Kimia akan 

mempengaruhi keputusan yang diambil. 

Sustainable chemistry disebut 

juga green chemistry adalah paradigma 

yang menggiatkan rancangan proses 

dan produk yang bisa memperkecil 

bahkan menghilangkan penggunaan 

maupun pembentukan bahan kimia 

beracun dan berbahaya. Green 

chemistry mengembangkan inovasi 

proses kimia yang menggeser, 

menambah/mengurangi atau 

memperbaharui proses kimia tradisional-

konvensional menjadi lebih ramah 

terhadap lingkungan maupun manusia 

tanpa meninggalkan prinsip-prinsip 
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optimasi proses produksi. Penerapan 

green chemistry adalah langkah penting 

menuju pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Green 

chemistry menerapkan prinsip 

penghilangan dan pengurangan senyawa 

berbahaya dalam desain, pembuatan, 

dan aplikasi produk kimia. Aspek green 

chemistry adalah meminimalisasi zat 

berbahaya, penggunaan katalis reaksi 

dan proses kimia, penggunaan reagen 

yang tidak beracun, penggunaan sumber 

daya yang dapat diperbaharui, 

peningkatan efisiensi atom, penggunaan 

pelarut yang ramah lingkungan dan 

dapat didaur ulang. Green chemistry 

bertujuan mengembangkan proses kimia 

dan produk kimia yang ramah lingkungan 

dan sesuai dengan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) 

(Ulfah, 2012). 

 

Pendidikan Pembangunan 

Berkelanjutan (Education Sustainable 

Development)/ESD dalam 

Pembelajaran Kimia 

 Berawal dari perspektif 

pendidikan yang luas, kelas Kimia 

merupakan sebuah tempat untuk 

pengembangan keterampilan umum 

menuju keterampilan dan pengetahuan 

spesfik Kimia. Hal ini sejalan dengan 

konsep “education through chemistry”, 

termasuk di dalamnya adalah 

pergeseran tentang cara pandang 

pelajaran Kimia sebagai body of 

knowledge menjadi perolehan 

keterampilan dan pengetahuan melalui 

pelajaran Kimia (Holbrook, 2005). Guru 

tidak hanya berfokus pada materi 

pelajaran namun juga menekankan pada 

kompetensi yang dibutuhkan siswa 

dalam kehidupan sehari-hari dan 

tanggung jawab sebagai warga negara 

dalam keberlanjutan dunia. 

Burmeister et al. (2012) 

mengungkapkan empat strategi 

implementasi suistanable development 

dalam pendidikan Kimia yaitu: 1) adopsi 

green chemistry pada pekerjaan 

laboratorium, 2) penambahan substansi 

strategi keberlanjutan sebagai “content” 

dalam pendidikan Kimia, 3) inklusi antara 

socio-scientific issues dan controversies 

dalam pengajaran, 4) pemanfaatan 

pendidikan Kimia sebagai bagian ESD 

yag dikendalikan sekolah. Jegstad and 

Sinnes (2015) kemudian 

mengembangkannya menjadi model 

baru seperti pada gambar 4. 
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Gambar 5. Model ESD dalam pendidikan Kimia 

 

Model tersebut 

merepresentasikan lima kategori ESD 

yaitu: 1) konten pengetahuan Kimia, 2) 

Kimia dalam konteks, 3) karakter 

metodologi dan kekhasan Kimia, 4) 

kompetensi ESD, dan 5) lived ESD. 

Setiap kategori menggambarkan aspek 

yang berbeda dalam sebuah 

keseluruhan yang kompleks. 

Keseluruhan kategori tersebut harus 

dipertimbangkan untuk mencapai 

perspektif holistik ESD. 

Konten pengetahuan Kimia dan 

Kimia dalam konteks. Pemahaman akan 

hubungan dan independensi lingkungan, 

sosial, dan ekonomi menjadi dasar 

utama menerima konsep keberlanjutan. 

Materi-materi di dalam ilmu Kimia harus 

diajarkan relavan dengan konteks untuk 

mencapai pemahaman akan isue 

keberlanjutan. Stuckey et al (2013) 

mengungkapkan relevansi antara 

pendidikan Kimia dan pendidikan Kimia 

yang relevan yang memberikan 

konsekuensi positif bagi siswa. 

Relevansi-relevansi tersebut adalah 

individu, sosial, dan vokasional. Dalam 

perspektif ESD, dimensi individual dapat 

dicontohkan melalui ‘skills for coping” 

dengan kehidupan personal dan “acting 

responsibility and solidaric”. Dimensi 

sosial dhubungkan dengan ESD melalui 

contoh-contoh dalam tingkat ekstrinsik: 

“learning how to behave in society” dan 

“behaving as responsible citizens”. 

Karakter metodologi dan 

kekhasan Kimia mempunyai dua aspek 

yaitu:menerapkan praktik keberkanjutan 

Kimia dan memahami kekhasan ilmu 

Kimia. Johnstone (1991) 

memperkenalkan tiga domain, yaitu 

makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. 
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Makroskopik menggambarkan bahan-

bahan kimia dan eksperimen di 

laboratorium.  Reaksi-reaksi kimia yang 

hanya dapat diterangakn pada tingkat 

partikel merupakan domain mikroskopik. 

Pada tingkat simbolik, penemuan dan 

fenomena dinyatakan dengan lambang 

kimia, persamaan kimia dan perhitungan. 

Pemahaman akan ilmu Kimia dapat 

dimiliki seorang siswa ketika mereka 

mampu berpindah domain.Isue terkait 

dengan sustainable chemmistry 

dihubungkan dengan desain sistesis dan 

dampak bahan kimia terhadap 

lingkungan. Bagaimana bekerja secara 

berkelanjutan dalam Kimia? Siswa harus 

membawa konsep pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) 

dan green chemistry dengan cara 

bekerja dalam skala kecil untuk 

mengurangi limbah, bahan kimia yang 

ramah lingkungan, dan melestarikan 

material dan energi. 

Kompetensi ESD adalah 

kompetensi yang harus dimiliki sebagai 

kontribusi terhadap keberlanjutan masa 

depan. Kompetensi berbasis literasi 

sains yang menekankan pada 

kompetensi etis, komunikatif, dan socio-

scientific. Kompetensi-kompetensi 

tersebut dapat dideskripsikan menjadi: 

sistem berpikir yaitu kemampuan 

menganalisa melewati berbagai domain 

(sosial, ekonomi, dan lingkungan) dan 

melewati perbedaan area (lokal ke 

global), problem solving yaitu 

kemampuan memecahkan masalah 

secara sistematik dan kreatif 

berdasarkan masalah, menemukan dan 

menilai berbagai kemungkinan solusi, 

dan bertindak  menurut solusi, kreativitas 

adalah bagaimana melakukan 

pendekatan terhadap masalah dan 

solusi- menggunakan ide-ide secara 

bersama-sama dengan kombinasi baru, 

berpikir kritis adalah kemampuan menilai 

informasi baik dari pemerintah maupun 

masyarakat, action competence adalah 

kemampuan merealisasikan ide-ide 

dalam tindakan nyata, future thinking 

adalah mampu berinovasi dalam Kimia 

dan berkontribusi dalam penemuan-

penemuan solusi dengan berbagai 

variasi, komunikasi dan kolaborasi 

adalah kemampuan berkomunikasi baik 

secara verbal, visual, dan tulisan untuk 

mengekspresikan ide-ide mereka. 

Lived ESD adalah bagaimana 

prinsip-prinsip ESD direalisasikan di 

dalam kelas dan budaya sekolah, 

memfasilitasi siswa dengan kesempatan 

untuk memperoleh pengalaman hidup 

berkelanjutan. 
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SIMPULAN  

Kimia sebagai mother of industry 

memegang peran yang vital dalam 

keberlanjutan alam. Pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) 

dapat dilakukan melalui pendidikan 

education sustainable development 

(ESD).  ESD dalam pembelajaran Kimia 

meliputi: 1) adopsi green chemistry pada 

pekerjaan laboratorium, 2) penambahan 

substansi strategi keberlanjutan sebagai 

“content” dalam pendidikan Kimia, 3) 

inklusi antara socio-scientific issues dan 

controversies dalam pengajaran, 4) 

pemanfaatan pendidikan Kimia sebagai 

bagian ESD yag dikendalikan sekolah. 
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ABSTRAK 

  
Telah dikembangkan LKS Entrepreneurship untuk siswa tunarungu mengenai materi Kimia dalam 

Rumahtangga dan Kimia dalam Makanan. LKS ini menggunakan strategi Writing to Learn, yaitu guided free 
writing, creative piece, and end-class-reflection. Langkah-langkah Guided Free Writing digunakan dengan pada 
fitur alat & bahan, prosedur, pengamatan, analisis, dan kesimpulan. Creative Piece dipresentasikan dalam 
penulisan gagasan untuk bagian pengembangan produk. End of Class Reflection dipresentasikan pada akhir 
kegiatan untuk menuliskan apa yang telah dipelajari siswa. LKS ini bertujuan untuk membantu siswa tunarungu 
dalam pengembangan diri dengan bentuk entrepreneurship sebagai salah satu bekal usaha mandiri. Hasil 
validasi yang dilakukan, 4 LKS Entrepreneurship yang dikembangkan mendapat kriteria layak digunakan 
sebagai perangkat pembelajaran di kelas tunarungu. 
 
Kata Kunci:LKS Entrepreneurship, Writing to Learn, tunarungu 

 

 
ABSTRACT 

 
Entrepreneurship worksheets have been developed for hearing impairment students for chemicals in 

household and food chemistry topics. These worksheets use the Writing to Learn strategy, which is guided free 
writing, creative piece, and end-class-reflection. Guided Free Writing steps are used in tools & materials, 
procedures, observations, analysis, and conclusions. Creative Piece was presented in the idea writing for the 
product development section. End of Class Reflection is presented at the end of the activity to write down what 
students have learned. The development of these worksheets are aimed to help hearing impairment students in 
self-development with the form of entrepreneurship as one of the provision of independent business. The 
results of validation conducted, 5 Entrepreneurship worksheets developed a criteria deserve to be used as a 
learning device in the class of hearing impairment. 

 
Keywords:Entrepreneurship Worksheets, Writing to Learn, Hearing Impairment 

 
 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Pembelajaran IPA untuk ABK, 

khususnya materi kimia dalam matapelajaran 

IPA telah dirintis oleh Poedjiastoeti sejak 

2009 dalam disertasinya yang 

mengembangkan program pembelajaran 

kimia untuk siswa tunarungu. Multimedia 

interaktif (MMI) dan kit kimia yang dihasilkan 

telah diimplementasikan kepada siswa 

tunarungu dibeberapa SLB. Poedjiastoeti dan 

Wagino (2012, 2013), mempelajari 

keterampilan proses sains (KPS) dasar dan 

terintegrasi melalui strategi writing-to-learn 

(WTL) untuk anak tunarungu. Mahasiswa 

bimbingan peneliti juga telah 
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mengembangkan perangkat pembelajaran 

dalam bentuk Lembar Kegiatan Siswa (LKS), 

MMI, e-book, kit, permainan, video, yang 

bertujuan untuk melatihkan keterampilan 

proses, kewirausahaan, kreativitas, 

keterampilan hands-on/minds-on untuk siswa 

tunarungu di SLB atau di sekolah inklusi. 

Kucera (1993) menerbitkan 

“Chemistry for Deaf”. Lewis dan Lang (2000) 

menerapkan strategi WTL yang dapat 

meningkatkan literasi siswa di kelas. 

Pengembanagan media berbasis komputer 

menggunakan bahasa isyarat Greek dengan 

topik kimia dilakukan oleh Panselina (2002). 

Proyek CLASS telah menata laboratorium 

IPA agar dapat digunakan ABK (Lunsford. 

2006). Jadodski dan Wollski (2012) dari 

departemen pendidikan Kimia salah satu 

universitas di Polandia, meneliti efektifitas film 

tentang eksperimen kimia untuk anak 

tunarungu di sekolah menengah. Flores dan 

Rumjanek (2015), mengungkapkan 

pengajaran sain untuk anak tunarungu 

sekolah dasar di Brazilia. 

Berdasarkan kajian di lapangan 

tentang pembelajaran IPA di SLB, diperoleh 

data, guru pengampu mata pelajaran IPA 

tidak mempunyai latar belakang pendidikan 

IPA, akan tetapi berlatar belakang pendidikan 

luar biasa (PLB). Kompetensi guru dalam 

menangani ABK, sudah berkualitas, sesuai 

dengan kompetensinya. Akan tetapi dalam 

menyajikan materi IPA, diperlukan seorang 

guru yang mempunyai kompetensi 

professional di bidang IPA. Apabila penyajian 

matapelajaran IPA diperuntukan ABK, 

khususnya tunarungu, maka diperlukan 

kompetensi pedagogik tentang karakteristik, 

keterbatasan dan kebutuhannya, cara 

berkomunikasi, serta lingkungannya.  

Materi kimia dalam matapelajaran IPA 

sangat diperlukan, karena disekitar kita, tidak 

ada satupun yang tidak berhubungan dengan 

kimia. Semua materi yang ada dikehidupan 

sehari-hari tersusun dan dibangun dari unsur-

unsur kimia. Setidaknya mereka tahu manfaat 

dan bahayanya, sehingga dapat terhindar dari 

hal-hal yang tidak diinginkan. Permasalahan 

yang utama adalah karena kekurangpahaman 

dalam menyajikan materi kimia, sehingga 

banyak sekolah yang tidak menyajikan materi 

tersebut. Menyiapkan sajian materi kimia 

yang dikemas dengan mengoptimalkan 

indera yang lain dan disesuaikan 

keterbatasan, kebutuhan, dan cara mereka 

berkomunikasi dalam bentuk LKS dan Kit 

dengan strategi WTL.  

 

II. METODOLOGI 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Tahap-

tahap dalam metode penelitian dan 

pengembangan yaitu: 1) tahap studi 

pendahuluan, 2) tahap studi pengembangan, 

3) tahap evaluasi. Rancangan penelitian 

pengembangan kit ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Gambar 1. Tahap Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D) 

(Adaptasi dari Sukmadinata, 2015)

 

III. HASILDAN DISKUSI 

 

LKS yang dikembangkan untuk 

melatihkan entrepreneurship ada pada 

kegiatan praktikum sabun wajah, gelembung 

sabun, pembuatan telur asin dan yoghurt. 

Telaah LKS dilakukan untuk memperoleh 

komentar dan saran dari ahli materi oleh satu 

dosen kimia, satu dosen PLB, dan satu guru 

IPA SMALB – B. Penelaah memberikan 

beberapa saran, yaitu (1) menambahkan 

tulisan sistem isyarat bahasa indonesia (SIBI) 

pada LKS, (2) memperjelas foto praktikum, 

(3) menambahkan label penomeran pada alat 

dan bahan, dan (4) menggunakan 

background pada cover yang sesuai dengan 

materi LKS. Berdasarkan hasil telaah 

diperoleh komentar dan saran dari ahli materi 

untuk dilakukan perbaikan agar mendapat 

penilaian dari validator. Hasil perbaikan dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1 Hasil Telaah LKS 

 

Saran Sebelum revisi Setelah revisi 

Menambah-kan 

tulisan Sistem 

Isyarat Bahasa 

Indonesia (SIBI) 

pada LKS  
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Saran Sebelum revisi Setelah revisi 

Memperjelas 

foto praktikum 

 

  

Menambah-kan 

label penomeran 

pada alat dan 

bahan 

  

 

Validasi dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan berdasarkan kriteria isi, penyajian, 

kebahasaan, dan kegrafikan. Apabila 

persentase kelayakan masing-masing kriteria 

 61% maka LKS dinyatakan layak digunakan 

dalam pembelajaran (Riduwan, 2011). 

Validasi dilakukan oleh satu dosen kimia, satu 

dosen PLB, dan satu guru IPA SMALB – B. 

Hasilnya disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel 2  Hasil Validasi LKS

NO ASPEK YANG DINILAI 

PERSENTASE (%) 

KIMIA DALAM 
RUMAH TANGGA 

KIMIA DALAM 
BAHAN MAKANAN 

LKS 1 LKS 2 LKS 1 LKS 2 

A. KRITERIA ISI 

  

1.     Kesesuian materi kimia dalam 
kehidupan sehari-hari dengan Standar 
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 
(KD 

91.67 91.67 91.67 91.67 

  
2.  Kesesuaian indikator dengan Kompetensi 
Dasar 

91.67 91.67 91.67 91.67 

  
3.   Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 
indikator 

100 100 100 100 

  

4.  Uraian materi memuat konsep-konsep 
penting 100 91.67 100 91.67 

Materi Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari 

  
5.  Kesesuaian dengan strategi WTL 

100 100 100 100 
Aspek Guided Free Writing 

  
Kesesuaian dengan strategi WTL  

91.67 91.67 91.67 91.67 
Aspek Creative Piece 

  
Kesesuaian dengan strategi WTL  

91.67 91.67 91.67 91.67 
Aspek The End Of Class Reflection 

B. KRITERIA PENYAJIAN 
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  1.  Cover mempersentasikan isi LKS 83.33 83.33 83.33 83.33 

  2.  Penyajian materi sesuai. 100 100 100 100 

  3.  Penyajian Foto disertai dengan sumber 100 100 100 100 

  
4.  Penulisan daftar rujukan sesuai dengan 
aturan yang berlaku pada bagian akhir LKS 
hal 78. 

100 100 100 100 

C. KRITERIA KEBAHASAAN 

  
1.  Panjang/pendeknya kalimat sesuai 
dengan kemampuan siswa tunarungu 

91.67 91.67 91.67 91.67 

  
2.  Penggunaan SIBI pada LKS mendukung 
perkembangan bahasasiswa tunarungu 

91.67 91.67 91.67 91.67 

  
3.  Penggunaan istilah yang digunakan 
mudah dimengerti 

91.67 91.67 91.67 91.67 

  
4.  Kejelasan informasi mempermudah 

siswa memahami materi 
91.67 91.67 91.67 91.67 

  
5.  Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 

91.67 91.67 91.67 91.67 

D. KRITERIA KEGRAFIKAN 

  
1.  Penggunaan font (jenis dan ukuran) 

memudahkan pembacaan. 
100 100 100 100 

  2.  Cover menarik 83.33 100 83.33 100 

  
3.  Kesesuain background dengan warna 
tulisan 

91.67 91.67 91.67 91.67 

  

4.  Kesesuaian tata letak teks, foto, dan 
table 100 100 100 100 

Materi kimia dalam kehidupan sehari-hari 

  5.  Kualitas cetak baik 91.67 91.67 91.67 91.67 

  6.  Kualitas kertas yang digunakan baik 91.67 91.67 91.67 91.67 

  
7.  Penggunaan istilah, rumus, simbol 
dengan penulisan konsisten. 

100 100 100 100 

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan 

bahwa LKS Kimia dalam Rumah Tangga dan 

Kimia dalam Bahan Makanan memiliki 

persentase di atas 61% sehingga menurut 

Riduwan (2011) diyatakan sangat layak 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

Kriteria isi LKS memperoleh rentang 

persentase 91,67% - 100,00% termasuk 

dalam kriteria sangat layak. Hal ini 

dikarenakan dalam pemilihan materi 

disesuaikan dengan kurikulum SMALB 

Tunarungu 2006 kelas X pada BSNP 2006 

yaitu materi kimia dalam rumah kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan kelayakan isi pada 

Tabel 4.2 kesesuaian tujuan pembelajaran 

dengan indikator, uraian materi memuat 

konsep-konsep penting sesuai dengan 

(Depdiknas, 2008). Pada aspek kesesuaian 

tujuan pembelajaran dengan indikator, uraian 

materi memuat konsep-konsep penting, 

kesesuaian dengan strategi WTL (creative 

piece dan the end off clas reflection). Aspek 

Guided Free Writing memperoleh persentase 

100,00%. Berdasarkan kriteria penyajian, 

hasil validasi LKS berkisar 83,33% - 100,00% 

yang termasuk dalam kriteria sangat layak. 

Berdasarkan kriteria kebahasaan, hasil 

validasi LKS berada pada rentang persentase 

83,33% - 91,67% termasuk dalam kriteria 

sangat layak. Aspek panjang/pendeknya 

kalimat sesuai dengan kemampuan siswa 

tunarungu, penggunaan SIBI pada LKS 

mendukung perkembangan bahasa siswa 
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tunarungu mendapat persentase 91,67%. 

Berdasarkan kriteria kegrafikan, hasil validasi 

LKS memperoleh rentang persentase 83,33%  

- 100,00% termasuk dalam kriteria sangat 

layak. Penggunaan font (jenis dan ukuran) 

memudahkan pembacaan, kesesuaian tata 

letak teks, foto, dan tabel mendapat 

persentase 100,00%. 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Didapatkan data bahwa LKS Kimia dalam 

Rumah Tangga dan Kimia dalam Bahan 

Makanan memiliki persentase di atas 61% 

sehingga dinyatakan sangat layak digunakan 

dalam proses pembelajaran dalam kriteria isi, 

kriteria penyajian, dan kriteria kegrafikan. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan proses hidrolisis serat daun nanas untuk diidentifikasi kadar glukosa total menggunakan 

metode fenol-asam sulfat secara spektrofotometri UV-Visibel. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk 
mengetahui kadar glukosa  pada daun nanas dan pengaruh katalis heterogen pada proses hidrolisis serat daun 
nanas. Variabel dalam penelitian ini adalah waktu pengambilan sampel selama proses hidrolisis (30, 60, 90, 
120, dan 150 menit) pada suhu hidrolisis 120°C dan penggunaan katalis heterogen. Katalis heterogen yang 
digunakan adalah lempung alam teraktivasi asam. Hasil pengujian diperoleh kadar glukosa tertinggi pada 
waktu 60 menit sebesar 4000,69 ppm serta penggunaan katalis heterogen mempengaruhi kadar hasil glukosa 
dan dapat mempercepat reaksi. 
 
Kata Kunci:daun nanas; hidrolisis glukosa; katalis heterogen; metode fenol-asam sulfat 

 
ABSTRACT 

 
The hydrolysis process of pineapple leaf fiber to identify total glucose content using phenol-sulfuric acid 

method by UV-Visibel spectrophotometry has been conducted. The study aimed to determine the glucose 
content on pineapple leaves and the effect of heterogeneous catalyst on hydrolysis process. The variable in this 
study was the sampling time during the hydrolysis process (30, 60, 90, 120, and 150 minutes) at hydrolysis 
temperature of 120°C and the use of heterogeneous catalyst. The heterogeneous catalyst use was acid 
activated clay. The highest glucose  was obtained at 60 minutes by 4000.69 ppm, also the addition of 
heterogeneous catalyst affected the glucose content as well as accelerated the reaction. 

 
Keywords:pineapple leaves; glucose hydrolysis; heterogeneous catalyst; phenol-sulfuric acid method  

 

 
 
I. PENDAHULUAN 

Nanas (Ananas comosus L. Merr) adalah 

salah satu jenis buah yang pemasarannya 

cukup merata di daerah-daerah Indonesia. 

Menurut  data  BPS pada tahun  2013,  

produksi nanas di Indonesia sebesar 

1.882.806 ton. Tanaman nanas (Ananas 

comosus) yang dimanfaatkan hanya buahnya 

saja karena fokus budidaya tanaman jenis ini 

adalah untuk diambil buahnya, sedangkan 

bagian lain belum begitu banyak digunakan 

seperti daunnya. Daun nanas yang muda 

digunakan untuk pakan kambing, selebihnya 

hanya dibuang begitu saja di  lahan  nanas  

(Onggo  dan Jovita, 2003). Limbah kulit 

nanas yang dihasilkan dari satu buah nanas 

berkisar 21,73 – 24,48 %, sehingga limbah 

kulit nanas yang dihasilkan dapat  mencapai 

40-50 kg/hari (Tahir, 2008) 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7 

2017 

 

125  
 

Daun nanas merupakan  limbah  yang 

paling banyak dihasilkan dari pertanian nanas 

yaitu sekitar 90% setiap kali panen 

(Onggo,2007). Padahal setiap kali panen 

buah nanas menghasilkan limbah yang terdiri 

dari 1% batang, 9% tunas batang, dan 90% 

daun (Onggo, 2007). Daun nanas 

mengandung 69,5-71,5% selulosa dan 4,4-

4,7% lignin (Onggo dan Jovita, 2003 dalam 

Jayanudin, 2009) sedangkan menurut  

Hidayat (2008) terdapat 69,5-71,5% selulosa 

dalam serat daun nanas. 

Jumlah limbah daun nanas yang banyak 

namun belum dimanfaatkan secara optimal 

serta tingginya kadar selulosa daun nanas 

membuat biomassa lignoselulosa ini cukup 

potensial untuk menambah nilai ekonomis 

daun nanas. Limbah yang mengandung 

selulosa dapat digunakan sebagai sumber 

gula yang murah dan mudah didapat untuk 

menggantikan bahan pati dalam proses 

fermentasi (Graf & Koehler, 2000). Daun 

nanas dapat dijadikan produk tersebut 

dengan dilakukan cara diantaranya hidrolisis 

selulosa menjadi glukosa. Proses hidrolisis 

yang dilakukan menghasilkan gula pereduksi 

untuk difermentasi menjadi etanol atau 

produk bernilai tambah lainnya (Sun and 

Cheng 2002). 

Selulosa dapat dihidrolisis menjadi 

monomer gula baik secara kimia dengan 

senyawa asam maupun enzimatik dengan 

selulase (Mosier, 2005). Kedua teknologi yang 

sudah sering digunakan tersebut masih 

memiliki kendala teknis yaitu harga enzim 

yang mahal dan rentan terhadap perubahan 

kondisi operasi. Sedangkan  hidrolisis asam 

prosesnya korosif dan menimbulkan limbah, 

sehingga diperlukan pengembangan teknologi 

baru untuk memperbaiki persoalan teknis 

tersebut salah  satu diantaranya yaitu dengan 

metode katalis heterogen berupa lempung 

alam teraktivasi.  

Lempung banyak digunakan sebagai 

katalis dan untuk dapat diaplikasikan sebagai 

katalis lempung harus memiliki luas 

permukaan dan aktivitas yang tinggi.  

Lempung alam masih  memiliki aktivitas yang 

rendah, maka untuk meningkatkan kinerja 

yang lebih tinggi, maka lempung dapat 

diaktivasi terlebih dahulu. Linssen dkk (2002). 

telah melakukan hidrolisis lempung dengan 

larutan asam klorida yang menghasilkan 

porositas yang seragam serta luas 

permukaan dan volume pori yang lebih besar. 

Proses hidrolisis lempung dengan asam akan 

menghasilkan lempung dengan porositas 

yang tinggi (Franus dkk., 2004; Alemdaroglu 

dkk., 2001). 

 Teknologi dengan katalis lempung 

alam teraktivasi adalah teknologi baru yang 

sedang berkembang. Penggunaan katalis 

heterogen tersebut memiliki keunggulan 

proses tidak korosif (pH normal), apabila 

proses selesai pemisahan mudah dengan 

cara filtrasi, kemudian setelah katalis padat 

dipisahkan bisa diaktifkan (dipergunakan) 

kembali. Sehingga produk katalis ini tidak 

menghasilkan limbah (Koyotaka dan 

Michikazu, 2007). Keuntungan lain dari katalis 

heterogen  adalah ramah lingkungan, dapat 

digunakan berulangkali dalam jangka waktu 

yang lama. Banyak  proses industri yang 

menggunakan katalis  heterogen,  sehingga  
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proses  dapat  berlangsung lebih cepat dan 

biaya produksi dapat dikurangi.  

Proses hidrolisis berbahan 

lignoselulosa telah dilakukan antara lain 

hidrolisis biji nangka  menggunakan larutan 

HCl 0,1 N mendapatkan gula 9,84 mg/ml 

(Maryudi, 1999). Hidrolisis serbuk gergaji 

menggunakan larutan H2SO4 0,5% 

mendapatkan gula dengan kadar 11,53 mg/ml 

(Sediawan dkk., 2007). Hidrolisis sampah 

buah dan sayur menggunakan larutan H2SO 

0,25% menghasilkan gula 17,92 mg/ml 

(Wicakso, 2008). Hidrolisis daun nanas 

dengan katalis asam klorida (HCl) 0,3 N 

menghasilkan kadar glukosa terbesar yaitu 

8,958 - 9,594% (Diana dkk., 2011). Hidrolisis 

alang-alang dengan katalis karbon aktif 

tersulfonasi menghasilkan kadar glukosa 

sebesar 87,2 % (Dwi, 2014).  

Kebaharuan penelitian ini adalah 

penggunaan daun nanas sebagai sumber 

selulosa pada proses hidrolisis dengan katalis 

heterogen menggunakan metode fenol-asam 

sulfat secara spektrofotometri Uv-Visibel. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai dasar pengembangan 

proses sumber alam yang banyak 

mengandung selulosa menjadi glukosa dan 

untuk mencari alternatif lain penggunaan 

larutan asam dan enzim. Harapannya metode 

ini mampu menjadi pengembangan teknologi 

baru yang akhirnya dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan produksi bioethanol. 

II. METODOLOGI 

Material  

 Bahan-bahan yang digunakan terdiri 

atas daun nanas, asam sulfat pekat, Larutan 

fenol 5%, standar glukosa, dan akuades. 

Instrumentasi  

Peralatan yang digunakan terdiri atas  

berbagai alat-alat gelas, Neraca analitik 

Ohaus, seperangkat alat refluks, oven 

Memmert, desikator dan instrumen 

spektrofotometer UV-Visibel thermo scientific 

GENESYS 20. 

Prosedur Penelitian  

Preparasi Katalis 

Lempung alam dengan ukuran 200 

mesh diaktivasi kimia dengan menimbang 

sebanyak 20 gram direfluks menggunakan 

larutan asam sulfat 2 M pada temperatur 60-

80oC. Sampel kemudian diicuci dengan 

akuades hingga bebas ion sulfat ( tes BaCl2). 

Selanjutnya sampel dikeringkan dengan oven 

pada 100oC hingga berat konstan dan 

dikalsinasi pada 500oC selama 10 jam. 

Preparasi Sampel serat daun nanas 

Daun nanas dipotong-potong menjadi 

kecil kemudian dilhaluskan hingga halus. 

Daun nanas yang telah halus kemudian 

dijemur hingga kering untuk menghilangkan 

kadar airnya dan selanjutnya dilakukan 

proses hidrolisis. 

Hidrolisis serat daun nanas  

Daun nanas ditimbang 20 gram 

ditambahkan 200 mL akuades. Selanjutnya 

ditambahkan lempung alam teraktivasi kimia 

dengan berat 2,5 gram. Sampel dimasukkan 

ke dalam labu leher tiga dan direfluks selama 

3 jam pada suhu 120 oC. Variasi pengambilan 
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sampel selama proses hidrolisis yaitu 30, 60, 

90, 120 dan 150 menit. Larutan hasil hidrolisis 

diambil dan dilakukan analisis kadar glukosa 

menggunakan metode spektrofotometri UV-

Visibel pada panjang gelombang 480 nm dan 

490 nm. Selanjutnya dilakukan pengulangan 

prosedur yang sama untuk proses hidrolisis 

tanpa katalis sebagai kontrol. 

Pembuatan larutan Induk glukosa 100 mg/L 

Pembuatan larutan induk glukosa 

dilakukan dengan melarutkan 10 mg glukosa 

dalam 100 mL akuades. 

Pembuatan deret standar 

Pembuatan larutan standar glukosa 

dibuat dengan mengencerkan larutan induk 

glukosa 100 mg/L menjadi konsentrasi 0,005; 

0,015, 0,020, 0,030, 0,040 dan 0,05 mg/mL. 

Selanjutnya masing-masing 1 mL larutan 

standar ditambahkan 1 mL fenol 5%, dikocok 

dan ditambahkan 5 mL larutan asam sulfat 

pekat secara cepat dengan cara menuangkan 

secara tegak lurus ke permukaan larutan.  

Larutan didiamkan selama 10 menit, dikocok 

kemudian ditempatkan pada penangas berisi 

air hangat selama 15 menit. Pengukuran 

absorbansi dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Visibel pada panjang 

gelombang 480 nm dan 490 nm. 

Pengujian glukosa 

 Larutan hasil hidrolisis dipipet 1 mL 

dan ditambahkan 1 mL fenol 5%. Larutan 

dikocok kemudian ditambahkan 5 mL larutan 

asam sulfat pekat secara cepat dengan cara 

menuangkan secara tegak lurus ke 

permukaan larutan.  Larutan didiamkan 

selama 10 menit dan selanjutnya dikocok. 

Selanjutnya larutan ditempatkan pada 

penangas air selama 15 menit. Pengukuran 

absorbansi dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Visibel pada panjang 

gelombang 480 nm dan 490 nm. 

III. HASIL DAN DISKUSI 

Hidrolisis Selulosa serat daun nanas 

Hidrolisis berasal dari Greek dari kata 

hydor yang berarti air dan lysis yang berarti 

kehilangan (Swift dan Schaefer, 1962). 

Hidrolisis adalah pemecahan kimiawi suatu 

molekul karena pengikatan air, menghasilkan 

molekul-molekul yang lebih kecil (Gamma 

dan Sherringron 1981). Proses ini dinyatakan 

dengan persamaan reaksi sebagai berikut : 

AB + H2O             AOH + BH 

Serat yang diperoleh dari daun nanas 

muda kekuatannya relatif rendah dan 

seratnya lebih pendek dibanding serat dari 

daun yang sudah tua. Serat nanas terdiri atas 

selulosa dan non selulosa yang diperoleh 

melalui penghilangan lapisan luar daun 

secara mekanik. Selulosa adalah salah satu 

komposisi kimia dalam daun nanas yang 

memiliki kandungan tertinggi. Selulosa 

(C6H10O5)n adalah polimer berantai panjang 

polisakarida karbohidrat, dari β-glukosa. 

Selulosa adalah salah satu komponen utama 

dari lignoselulosa yang terdiri dari unit 

monomer D-glukosa yang terikat pada ikatan 

1,4-glikosidik. Selulosa cenderung 

membentuk mikrofibril melalui ikatan inter dan 

intra molekuler sehingga memberikan struktur 

yang larut.  
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Gambar 1. Skema hidrolisis selulosa (Onda dkk., 2008) 

Larutan standar glukosa 

Pengukuran  glukosa dilakukan dengan 

alat spektrofotometer UV-Visibel meskipun 

metode pengukuran glukosa sangat 

beragam karena spektrofotometer UV-Visibel 

memiliki selektifitas dan sensitivas yang baik. 

Pengukuran glukosa diukur pada panjang 

gelombang 480 nm dan 490 nm. Pada 

panjang gelombang 480 nm untuk pentosa 

dan asam uronat dan 490 nm untuk heksosa 

(Apriyanto, 1989). Hasil pengukuran larutan 

standar glukosa yang digunakan sebagai 

acuan ditunjukkan pada Tabel 1, Gambar 2 

dan 3.   

Tabel 1. Data analisa larutan standar glukosa 

No Waktu 
(menit) 

Absorbansi 
(480nm) 

 Absorbansi  
(490 nm) 

1. 0 0 
2. 5 0,09 0,084 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

15 
20 
30 
40 
50 

0,219 
0,362 
0,542 
0,75 
0,869 

0,216 
0,319 
0,548 
0,753 
0,88 

 

 

Gambar 2.  Kurva kalibrasi standar glukosa pada 
panjang gelombang 480 nm 

 

 

Gambar 3.  Kurva kalibrasi standar glukosa pada 
panjang gelombang 480 nm 

Tabel 1 menunjukkan hasil data larutan 

standar glukosa pada panjang gelombang 

480 nm dan 490 nm. Gambar 2 ditunjukkan 

persamaan nilai regresi linear Y= 0,0814x – 

0,0198 sedangkan pada Gambar 3 

ditunjukkan persamaan nilai regresi linear Y= 

0,081x – 0,0078. Dari hasil tersebut 

menunjukkan nilai determinasi masih dalam 

rentang yang baik yaitu 0,99.  

Metode fenol-Asam sulfat 

Penentuan glukosa menggunakan 

metode fenol-asam sulfat yang disebut juga 

metode TS (total sugar) yang digunakan 

untuk mengukur total gula. Metode ini dapat 

mengukur dua molekul gula pereduksi. Gula 

sederhana, oligosakarida, dan turunannya 

dapat dideteksi dengan fenol dalam asam 

sulfat pekat yang akan menghasilkan warna 

cokelat kehitaman yang stabil.  

 
Gambar 4. Hasil penambahan fenol-asam sulfat 

Metode ini menggunakan larutan 

fenol 5% dan asam sulfat pekat yang 
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ditambahkan setelah diperoleh hasil hidrolisis 

serat daun nanas. Setelah penambahan 

fenol-asam sulfat pekat dilakukan 

pendinginan selama 15 menit dan diletakkan 

larutan di dalam penangas berisi air hangat 

untuk membantu proses pembentukan warna 

(reaksi pengompleksan) Pendinginan 

dilakukan dengan tujuan agar larutan stabil. 

 

Gambar 5. Reaksi identifikasi glukosa dengan fenol-
asam sulfat  

Seperti ditunjukkan pada Gambar 5 bahwa 

glukosa akan terhidrasi oleh asam sulfat 

pekat menjadi hidroksi metil furfural. Warna 

yang dihasilkan oleh hidroksi metil furfural 

bervariasi mulai dari hjau, coklat dan ungu 

tergantung pada konsentrasi glukosa yang 

dimiliki oleh sampel.  

Hasil Uji Kinerja katalis 

Uji karakteristik katalis dimaksudkan 

untuk mengetahui efektivitas kinerja katalis 

heterogen lempung alam teraktivasi kimia  

pada proses hidrolisis selulosa. Lempung 

terdiri atas kisi silikat yang mempunyai luas 

permukaan besar, mampu mengikat dan 

melepaskan molekul air, serta mampu 

mengembang dan mengkerut (Tan, 1995). 

Lempung mempunyai lapisan oktahedral 

yang tersusun dari kation Al3+ dan 

mengandung beberapa kation Mg2+, Fe2+ 

dan Fe3+. Lapisan oktahedral ini memiliki 

stabilitas yang lebih rendah dibanding lapisan 

tetrahedral yang berbentuk silikat. Kation 

oktahedral ini dapat dihilangkan melalui 

hidrolisis dengan asam. Pelepasan kation 

oktahedral akan membuka struktur lempung 

sehingga akan dihasilkan lempung dengan 

luas permukaan dan ukuran pori yang lebih 

besar (Linssen dkk., 2002; Madejova dkk., 

1998; 2003).  

Hidrolisis lempung dengan asam 

akan mengganggu struktur berlapis dari 

lempung. Lapisan oksida aluminium diserang 

sehingga melarutkan beberapa aluminium 

dan unsur lain di lapisan oktahedral. 

Pelepasan kation Al oktahedral dari struktur 

lempung akan membuka struktur dengan 

distribusi satu lembar ukuran pori sehingga 

secara relatif kadar keasaman dari lempung 

akan meningkat. Sementara lapisan 

tetrahedral mineral lempung yang terbentuk 

oleh ikatan silikon dan ion hidrogen sangat 

sulit untuk diserang (Franus dkk., 2004). 

Formasi pembentukan situs-situs asam Lewis 

dan asam Bronsted setelah proses aktivasi 

asam pada lempung alam ditampilkan pada 

Gambar 6.  

Gambar 6.  Pembentukan situs asam Lewis dan asam 
Bronsted (Zatta dkk., 2012) 

 

Situs asam Bronsted berasal dari proton yang 

terikat pada gugus siloksan (Si-O-Si) 

sedangkan asam Lewis berasal dari logam Al 
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dari gugus oktahderal penyusun lempung 

alam.  

Hasil penelitian menunjukkan lempung 

teraktivasi asam sulfat 1,2 M memiliki luas 

permukaan dan keasaman permukaan yang 

relatif tinggi yaitu 29,0040 m2 /g dan 1,2957 

mmol/g sedangkan lempung tanpa 

dimodifikasi hanya memiliki luas permukaan 

27,0307 m2/g dan keasaman permukaan 

sebesar 0,4665 mmol/g (Astari, 2008). Hasil 

uji luas permukaan katalis ini diharapkan 

berperan dalam interaksi pusat aktif dengan 

selulosa pada permukaan katalis (Mochida 

dkk. 2006). 

 

Gambar 7. Hasil hidrolisis selulosa dengan katalis 
heterogen 

Tabel 2. Hasil hidrolisis selulosa serat daun nanas 

Waktu 
(menit) 

Tanpa katalis 
(mg/L) 

Katalis heterogen 
(mg/L) 

30 23000,8161 31000,6265 

60 31000,8958 40000,6966 
90 

120 
150 

34000,1458 
34000,8089 
32000,1181 

40000,0396 
37000,2835 
30000,3041 

Tabel 2 menunjukkan hasil hidrolisis serat 

daun nanas tanpa katalis serta dengan katalis 

lempung alam teraktivasi kimia pada variasi 

waktu hidrolisis (30, 60, 90, 120 dan 150 

menit) dengan temperatur 120 °C. Tabel 2 

memperlihatkan bahwa kadar glukosa hasil 

hidrolisis tanpa katalis paling optimal pada 

waktu pengambilan 120 menit dengan kadar 

glukosa 3400,41 ppm sedangkan dengan 

menggunakan katalis heterogen 

menunjukkan kadar glukosa tertinggi pada 

waktu 60 menit dengan kadar glukosa 

4000,69 ppm dan mengalami penurunan 

kembali pada waktu 90 menit. Proses 

hidrolisis menggunakan katalis heterogen 

menunjukkan kadar glukosa tertinggi dapat 

diperoleh dalam waktu yang lebih cepat yaitu 

60 menit dibandingkan hidrolisis tanpa katalis 

yang harus membutuhkan waktu lebih lama 

yaitu 120 menit. 

IV. KESIMPULAN 

Keterlibatan katalis heterogen berupa 

lempung alam teraktivasi kimia memberikan 

perbedaan hasil baik pada kadar glukosa 

maupun pada kecepatan reaksi hidrolisis.  

Lempung alam memiliki prospek sebagai 

katalis heterogen untuk menghidrolisis 

selulosa menjadi glukosa, dengan metode 

fenol-asam sulfat sehingga bisa dijadikan 

solusi untuk memperbaiki persoalan-

persoalan teknis pada proses enzimatik dan 

hidrolisis asam. 
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ABSTRAK 

 

Produksi limbah cangkang kupang beras di kawasan Sidoarjo sangat banyak dan kurang 
termanfaatkan dengan baik. Cangkang kupang beras mengandung 2 % kitin yang selanjutnya dapat 
dikembangkan menjadi kitosan sebagai antibakteri dan antijamur. Tujuan penelitian yaitu memperoleh kitosan 
dari cangkang kupang beras sebagai antijamur kerajinan bioanyaman. Kitosan diisolasi melalui tahapan 
demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi yang selanjutnya dikarakterisasi meliputi randemen, kadar air, dan 
uji penentuan gugus fungsi menggunakan FTIR. Uji antijamur dilakukan dengan penyemprotan kitosan pada 
kerajinan bioanyaman pada konsentrasi 1, 2, 3, dan 4 %. Diperoleh kitosan dengan randemen sebesar 28,62 % 
dari serbuk cangkang kupang beras, kadar air sebesar 2,05 %, dan derajat deasetilasi dengan menggunakan 
perhitungan baseline a sebesar  58,59 %. Berdasarkan uji penentuan gugus fungsi dengan FTIR diperoleh 
gugus OH stretching (3431,48 cm-1), NH (—NH2) (3431,48 cm-1), CH (CH2) stretching (882,92 cm-1),  CN 

stretching (1062,10 cm-1), dan C=O (1788,07 cm-1) yang menjadi ciri khas dari gugus kitosan. Konsentrasi 

kitosan 1 % mampu mengurangi pertumbuhan  jamur pada media anyaman enceng gondok. Berdasarkan hal 
tersebut maka kitosan dari cangkang kupang beras (Tellina sp) dapat digunakan sebagai antijamur pada 

kerajinan bioanyaman.   
Kata-Kata Kunci: cangkang kupang beras, kitosan, antijamur, bioanyaman 

 
 

ABSTRACT 

The production waste from shell of rice kupang  in Sidoarjo area is very much and poorly utilized. Shell 
of rice kupang contains 2% chitin which can further developed into chitosan as antibacterial and antifungal. The 
aim of this research is to get chitosan from shell of rice kupang  as antifungal of bioanyaman. The chitosan was 
isolated by demineralization, deproteination, and deacetylation, which further characterized such as, rendemen, 
water content, and functional group determination test using FTIR. Antifungal tests were performed by spraying 
chitosan on bioanyamans at concentrations of 1, 2, 3, and 4%. Chitosan was obtained with 28.62% of rice 
powder shell, water content of 2.05%, and deacetylation rate using baseline a calculation of 58.59%. Based on 
functional group determination test with FTIR, OH stretching (3431,48 cm-1), NH (—NH2) (3431,48 cm-1), CH 

(CH2) stretching (882,92 cm-1), CN stretching (1062.10 cm-1), and C=O (1788.07 cm-1) there the characteristic 

of the chitosan group. Chitosan concentration of 1% is able to reduce the growth of fungi on wicker tissue water 
hyacinth. Based on that, chitosan from shell of rice kupang  (Tellina sp) can be used as an antifungal on 
bioanyamans. 
Keywords: shell of rice kupang, chitosan, antifungal, bioanyaman 

 

 
I. PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki sekitar 70 % 

wilayah berupa perairan dimana salah satu 

hasilnya adalah kupang beras yang banyak 

ditemukan di Sidoarjo. Masyarakat umumnya 

memanfaatkan daging kupang beras untuk 

dimakan, sedangkan cangkangnya secara 

umum belum termanfaatkan dengan baik. 

Masyarakat menggunakannya sebagai bahan 
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pengurukan jalan perkampungan, sebagai 

bahan pakan ternak adikan, atau sebagai 

bahan tambahan pembuatan beton.  

Eko Santoso dan Siti Isti’nah [1] 

menemukan adanya kandungan kitin 

sebanyak 2 % pada cangkang kupang dalam 

penelitiannya yang berjudul “ Studi 

Pemanfaatan Cangkang Kupang Beras 

(Tellina sp) Sebagai Boisorben untuk 

Mengolah Air Limbah yang mengandung Ion 

Logam Tembaga (II)”. Salah satu senyawa 

turunan kitin yang banyak dikembangkan 

adalah kitosan [2]. Kitosan sebagai polimer 

yang tersusun dari 2-amino-2-deoksi-β-D-

glukosa dapat diperoleh dengan cara 

merubah gugus asetamida (-NHCOCH3) pada 

kitin menjadi gugus amina (-NH2). Dengan 

demikian pelepasan gugus asetil pada 

asetamida kitin menghasilkan gugus amina 

terdeasetilasi.  

Kitosan berguna sebagai antikoagulan, 

antitumor, antivirus, penambahan dalam obat 

pembuluh darah-kulit dan ginjal sintetik, 

bahan pembuat lensa kontak, aditif pada 

kosmetik, membran dialisis, bahan shampoo 

dan kondisioner rambut, penstabil liposome, 

bahan ortopedik, pembalut luka dan benang 

bedah yang mudah diserap, serta 

mempertinggi daya kekebalan, dan antiinfeksi 

[3]. Kitosan juga dibutuhkan sebagai 

antibakteri, antifungi, antioksidan, antitumor 

dan immunoenhancing.  

Saat ini pemanfaatan tumbuhan seperti 

pandan dan enceng gondok sebagai bahan 

anyaman pada pembuatan kerajinan menjadi 

tren tersendiri dikalangan masyarakat. Selain 

untuk menambah nilai jual tumbuahan juga 

sebagai inovasi terbaru serta memberikan 

nilai estestika tersendiri bagi penikmatnya. 

Akan tetapi kerajinan-kerajinan tersebut 

sangat rentan akan timbulnya jamur dan 

bakteri sehingga dapat merusak kerajinan 

secara perlahan. Dengan pemanfaatan 

kitosan sebagai antijamur diharapkan mampu 

memberikan solusi terhadap masalah 

tersebut.  

 

II. BAHAN DAN METODE  

Alat  

Alat-alat yang digunakan yaitu 

peralatan gelas umum laboratorium, blender, 

magnetic stirrer,  oven, pompa vacum merk 

DOA, dan spektofotometer FTIR (type 

frontier, Shimadzu) 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan yaitu i 

cangkang kupang yang diperoleh dari  Desa 

Balongdowo, Sidoarjo, NaOH, HCI 37% merk 

Smart Lab Indonesia, dan mebel anyaman 

enceng gondok yang diperoleh dari pengrajin 

di Karangpilang, Surabaya. 

Prosedur Penelitian 

Pembuatan Kitosan 

Cangkang kupang beras yang 

diperoleh dicuci, dikeringkan dibawah sinar 

bmatahari, lalu dihaluskan menjadi serbuk 

cangkang kupang. Pembuatan kitosan 

berlangsung melalui tahapan demineralisasi, 

deproteinasi, dan deasetilasi.  

1. Demineralisasi 

Tahap demineralisasi  menggunakan 

HCl 1 M 1:10 (b:v) dan dipanaskan sambil 

diaduk pada suhu 75oC selama 60 menit. 

Selanjutnya campuran ini didinginkan dan 
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disaring, residu yang tersaring dicuci dengan 

aquades sampai netral dikeringkan dalam 

oven dengan suhu 80oC selama 24 jam. 

  

2. Deproteinasi 

Tahap deproteinasi menggunakan 

larutan NaOH 3,5 % 1:10 (b:v) dan 

dipanaskan pada suhu 65oC selama 2 jam. 

Hasil reaksi disaring dan dicuci dengan 

aquades sampai netral, selanjutnya 

dikeringkan dalam oven dengan suhu 80oC 

selama 24 jam [4]. 

3. Deasetilasi 

Tahap deasetilasi, kitin hasil isolasi 

selanjutnya dihilangkan gugus asetilnya 

dengan larutan NaOH 50 % 1:10 (b:v) dan 

dipanaskan pada suhu 120oC selama 30 

menit. Hasilnya disaring dan dicuci dengan 

aquades sampai netral. Kitosan dikeringkan 

dalam oven dengan suhu 60oC selama 24 

jam. 

 

Karakterisasi Kitosan 

Karakterisasi kitosan ditentukan 

dengan penentuan randemen kitosan, kadar 

air, penentuan gugus fungsi menggunakan 

FTIR, dan penentuan derajat deasetilasi. 

1. Rendemen  

Rendemen kitosan ditentukan 

berdasarkan persenkerajinane berat kitosan 

yang dihasilkan terhadap berat serbuk 

cangkang kupang beras yang digunakan.  

 % randemen =  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘 𝑐𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛𝑔
𝑥100% 

2. Kadar air  

Kadar air merupakan salah satu parameter 

yang sangat penting untuk menentukan mutu 

kitosan. Pengujian kadar air dapat dilakukan 

dengan metode AOAC (Association of 

Analytical Communities) cara pemanasan, 

yaitu sampel ditimbang sebanyak 0,5 g dalam 

gelas arloji yang telah diketahui beratnya. 

Sampel dipanaskan dalam oven pada suhu 

100-105 oC selama 1-2 jam (tergantung 

bahannya). Kemudian didinginkan dalam 

desikator selama kurang lebih 30 menit dan 

ditimbang. Dipanaskan lagi dalam oven, lalu 

didinginkan dalam desikator dan diulangi 

hingga berat konstan. Perhitungan kadar air 

dilakukan dengan rumus sebagai berikut [5]: 

% kadar air = 
𝑎−𝑏

𝑐
 𝑥 100 % 

Keterangan: 

a : Berat wadah + sampel basah (g)  

b : Berat wadah + sampel kering (g)  

c : Berat sampel basah (g)  

3. Penentuan Gugus Fungsi dengan FTIR  

Sampel kitosan diuji gugus fungsi 

menggunakan FTIR dengan mencocokkan 

hasil spektra FTIR dengan daerah gugus 

fungsi [6]. 

4. Derajat Deasetilasi 

Perhitungan derajat deasetilasi (DD) 

dari spectra infra merah pada kitosan dapat 

dilakukan dengan perhitungan baseline a 

yaitu : 

DD = (1 − [
𝐴1655

𝐴3450
 ×  

1

1,33
]) × 100% 

 

Uji Antijamur Kitosan pada Mebel 

Bioanyaman 

Sampel bioanyaman yang dibeli dari 

pengrajin bioanyaman ditumbuhkan jamur. 

Larutan kitosan dengan konsentrasi 1, 2, 3, 

dan 4 % masing-masing disemprotkan pada 

mebel bioanyaman berjamur. Larutan kitosan 

dibuat dengan melarutkan kitosan kedalam 
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aquades, namun tidak larut sempurna. 

Sebagai kontrol dilakukan juga terhadap 

bioanyaman tanpa penyemprotan larutan 

kitosan.  

 

 

 

III. HASILDAN DISKUSI 

Pembuatan Kitosan 

Telah melakukan tahapan pembuatan 

kitosan hingga pada tahap deasetilasi. 

Diperoleh kitosan sebanyak 114,479 gram 

dari 171,94 gram kitin dari 400 gram 

cangkang kupang beras. 

Gambar 1. Pembuatan kitosan cangkang kupang 

beras: cangkang kupang beras (a); serbuk 

cangkang kupang beras (b); kitosan dari cangkang 

kupang beras (c) 

 

Karakterisasi Kitosan 

Karakterisassi terhadap hasil kitosan 

cangkang kupang yang sudah dilakukan yaitu 

randemen,  uji kadar air, uji gugus fungsi 

dengan FTIR, dan derajat deasetilasi. 

1. Randemen 

Diperoleh randemen dari hasil 

pembuatan kitosan sebesar 28,62 %. 

Dibandingkan dengan pembuatan kitosan dari 

cangkang udang yang dilakukan oleh Edward 

(2016), hasil tersebut lebih sedikit yaitu 

randemen cangkang udang sebesar 63 % [7]. 

2. Kadar Air 

 Diperoleh nilai kadar air dari hasil 

pembuatan kitosan yang pertama sebesar 

2,7962 %, hasil pembuatan yang kedua 

sebesar 1,9865 %, dan yang ketiga adalah 

1,3729 %. Hasil uji kadar air rata-rata dari 

pembuatan kitosan yang dilakukan yaitu 

sebesar 2,0519 %. Budi (2015) melakukan 

penelitian terhadap pembuatan kitosan dari 

cangkang kerang bulu dan mendapatkan 

kadar air kitosan sebesar 2,7 % [8]. 

3. Uji Gugus Fungsi dengan FTIR 

 

Gambar 2. Spektra Infra Merah kitosan dari 

cangkang kupang beras  

 

Spektra IR pada gambar 2 

memperlihatkan adanya gugus OH stretching 

(3431,48 cm-1), NH (—NH2) (3431,48 cm-1), 

CH (CH2) stretching (882,92 cm-1),  CN 

stretching (1062,10 cm-1), dan C=O (1788,07 

cm-1) yang menjadi ciri khas dari gugus 

kitosan. 

4. Derajat Deasetilasi 

Derajat deasetilasi kitosan dengan. 

menggunakan perhitungan baseline a 

diperoleh sebesar 58,59 %. Kitosan yang 

diperoleh dapat dikategorikan baik sebab 

memiliki DD melebihi dari 50%. Semakin 

tinggi derajat deasetilasi kitosan maka gugus 

asetil kitosan semakin rendah sehingga 

interaksi antar ion dan ikatan hidrogennya 

semakin kuat [9] 

Uji Antijamur Kitosan pada Mebel 

Bioanyaman 

 
(a) 

 
(b) (c) 
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Uji antijamur kitosan dari cangkang 

kupang beras dilakukan dengan 

disemprotkan larutan kitosan berkonsentrasi 

1, 2, 3, dan 4 % pada mebel anyaman 

enceng gondok yang telah ditumbuhkan 

jamur.  

 

Gambar 3. Hasil uji kitosan pada mebel 

anyaman enceng gondong: dengan larutan kitosan 

1 % (a);  dengan larutan kitosan 2 % (b); dengan 

larutan kitosan 3 % (c); dengan larutan kitosan 4 

% (d); tanpa larutan kitosan (e). 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada 

keempat anyaman enceng gondok berjamur 

yang telah disemprot dengan larutan kitosan 

1, 2, 3, dan 4 %, larutan kitosan yang optimal 

sebagai anti mikroba adalah konsentrasi 1 %. 

 

IV. KESIMPULAN 

 

1. Karakterisasi kitosan yang dihasilkan dari 

cabgkang kupang beras (Tellina sp) yaitu 

memiliki randemen sebesar 28,62 %  %, 

kadar air sebesar 2,0519 %, dan derajat 

deasetilasi menggunakan perhitungan 

baseline a sebesar 58,59 %. Berdasarkan 

uji penentuan gugus fungsi dengan FTIR 

diperoleh gugus OH stretching (3431,48 

cm-1), NH (—NH2) (3431,48 cm-1), CH 

(CH2) stretching (882,92 cm-1),  CN 

stretching (1062,10 cm-1), dan C=O 

(1788,07 cm-1) yang menjadi ciri khas dari 

gugus kitosan. 

2. Peranan kitosan sebagai antijamur pada 

bioanyaman yaitu mampu mengurangi 

pertumbuhan jamur yang telah 

ditumbuhkan secara optimal pada 

konsentrasi 1 %. 
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Abstrak  

 
 Pisang merupakan salah satu tanaman buah yang banyak dihasilkan di Indonesia. Salah satunya 
buah pisang kepok yang dikonsumsi oleh masyarakat yang  menghasilkan limbah kulit pisang yang menumpuk 
di lingkungan dan belum dimanfaatkan, meskipun ada beberapa yang menggunakan sebagai pakan ternak. 
Sehingga perlu pemanfaatan limbah kulit pisang kepok tersebut sebagai penjernihan air. Limbah kulit pisang 
kepok tersebut dapat dimanfaatkan menjadi karbon aktif atau adsorben yang dapat menjernihkan air. Dari 500 
gram limbah kulit pisang kepok yang sudah dikeringkan  menghasilkan sebanyak 150 gram karbon aktif. 
Karbon aktif yang digunakan sebanyak 5-10 gram pada proses penyaringan dapat menjernihkan air yang 
berwarna keruh kekuningan.Adsorben tersebut dapat menurunkan pH air yang basa yaitu 8 menjadi pH netral 
yaitu 7 sesuai dengan standar kualitas pada air minum, seperti yang telah dilakukan di Desa Kayen, Kec. 
Karangan, Kab. Trenggalek. 
 
Kata Kunci : Limbah kulit pisang kepok, penjernihan air. 
 

Abstract 

 
Banana is one of the many fruit plants produced in Indonesia. Blame banana kepok consumed by the 
community that produces banana skin waste that accumulate in the environment and has not been utilized, 
there are some who use as animal feed. Requires this banana peel bark waste as air purification. The banana 
peel waste can be utilized to be activated carbon or adsorbents that can purify the air. Of 500 grams of dried 
banana kepok skin waste produce as much as 150 grams of activated carbon. The activated carbon used for 5-
10 grams in the filtration process can purify the turbidity of the yellowish sweaty air. The adsorbent may 
decrease the alkaline pH of water 8 to a neutral pH of 7 corresponding to the standard of quality in drinking 
water, as has been done in Kayen Village , Kec. Karangan, Kab. Trenggalek. 

 
Keywords: Banana skin waste, water purification. 

 
 

 
 
I. PENDAHULUAN 

 
Pisang merupakan salah satu tanaman 

buah yang banyak dihasilkan di Indonesia. 

Salah satunya buah pisang kepok yang 

dikonsumsi oleh masyarakat akan 

menghasilkan limbah kulit pisang yang 

menumpuk di lingkungan dan belum 

dimanfaatkan, meskipun ada beberapa yang 

menggunakan sebagai pakan ternak. Jumlah 

dari kulit pisang cukup banyak yaitu sekitar 

1/3 dari buah pisang yang belum dikupas. 

Kulit pisang juga menjadi salah satu limbah 

dari kulit industri pengolahan pisang, namun 

bisa dijadikan teknologi dalam penjernihan air 

yang aman dan alami [1]. 

Menurut Mirsa (2013) [2], kulit pisang 

dapat dijadikan sebagai bahan karbon aktif 

dan hasil yang didapatkan untuk nilai 

karbonisasinya yaitu mencapai 96,56%. 
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Dimana penelitian tersebut hanya diteliti 

proses pembuatan karbon aktif dari kulit 

pisang tidak sampai kepada aplikasinya ke 

air. Selain itu, kulit pisang memiliki 

kandungan yang banyak mulai dari selulosa, 

hemiselulosa, pigmen klorofil, dan zat pektin 

yang aman digunakan untuk penjernihan air. 

Selulosa yang terkandung dalam kulit pisang 

memiliki kemampuan mengikat logam, 

dengan menggunakan metode absorpsik. 

Selulosa memiliki dua gugus yaitu gugus 

fungsi karboksil dan gugus fungsi hidroksil. 

Selulosa adalah gugus polimer yang bersifat 

selektif terhadap senyawa polar. Air adalah 

senyawa polar sehingga air dapat melewati 

pori-pori selulosa namun senyawa polutan 

tertahan [3]. 

Dalam hal ini permasalahan yang sering 

timbul yakni sering dijumpai bahwa kualitas 

air tanah maupun air sungai yang digunakan 

masyarakat kurang memenuhi syarat standar 

kualitas air minum yang mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No.20 Tahun1990 bahkan ada beberapa 

daerah yang airnya tidak layak untuk 

diminum. Air yang layak diminum harus 

mempunyai syarat standart tertentu yakni 

persyaratan dari sifat fisis, kimiawi, dan 

bakteriologis yang merupakan syarat-syarat 

tersebut menjadi satu-kesatuan. Kekeruhan 

dari air ini menggambarkan sifat fisik dari air 

yang ditentukan banyaknya cahaya yang 

diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan 

yang terdapat dalm air. Penyebab dari 

kekeruhan ini berasal dari bahan organik 

maupun anorganik yang tersuspensi dan 

terlarut (misalnya lumpur dan pasir halus), 

maupun bahan anorganik dan organik yang 

berupa plankton dan mikro organisme lain [4]. 

Diharapkan limbah kulit pisang kepok 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

penghasil karbon aktif yang dapat 

menjernihkan air dan dapat menurunkan pH 

dalam air tersebut yang sesuai dengan 

standar kualitas air yang layak untuk 

dikonsumsi. 

II. BAHAN DAN METODE 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan adalah mesin tanur 

dan alat penyaringan sederhana. 

Bahan yang digunakan adalah Kulit pisang 

kepok (dari kebun di desa Kayen), H2SO4, 

kerikil, ijuk, kapas, tissue, pasir, dan kain 

kasa  

Prosedur Penilitian 

a. Pembuatan arang aktif dari kulit pisang 

Langkah awal yaitu mengumpulkan 

limbah kulit pisang kepok yang sudah tua, 

kemudian dikeringkan selama 2-3 hari, lalu 

ditanur pada suhu 400oC selama 1,5 jam, 

dilakukan pengayakan dengan menggunakan 

ayakan yang seragam yaitu 60 mesh 

sebanyak 350 gram karbon yang dihasilkan, 

kemudian diaktivasi dengan larutan H2SO4 1 

M, dicuci dengan aquades dan dioven selama 

3 jam. 

b. Proses penyaringan air 

Langkah selanjutnya karbon aktif 

limbah kulit pisang kepok dijadikan adsorben 

yang dibungkus dengan kain kasa beratnya 

5-10 gram. Karbon aktif tersebut disusun 
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dengan bahan-bahan yang lainnya seperti 

kerikil, pasir dan ijuk untuk menjernihkan air 

dengan urutan susunan bahan seperti 

gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rangkaian alat penyaringan air 
sederhana 

III. HASIL DAN DISKUSI 

 Hasil analisis pada limbah kulit 

pisang kepok dimanfaatkan sebagai arang 

aktif yang dapat digunakan untuk 

menjernihkan air. Seperti yang terlihat dari 

gambar a, b, dan c. 

 

a  b  c 

Gambar 2. Limbah kulit pisang kepok 

sebagai penjernihan air; (a) kulit pisang  

kepok yang sudah menguning; (b) kulit  

pisang kepok yang sudah dikeringkan; (c)  

karbon aktif sebagai penjernihan air. 

 Limbah kulit pisang kepok dapat 

menjernihkan air yang keruh tidak layak untuk 

minum menjadi jernih yang sesuai dengan 

standar kualitas air minum yang mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 1999.  

 Karbon aktif yang dihasilkan dari kulit 

pisang kepok yaitu sebanyak 30% dari limbah 

kulit pisang kepok yang sudah dikeringkan. 

Menurut Mirsa (2013) [2], kulit pisang dapat 

dijadikan sebagai bahan karbon aktif dan 

hasil yang didapatkan untuk nilai 

karbonisasinya yaitu mencapai 96,56%. 

Dimana penelitian tersebut hanya diteliti 

proses pembuatan karbon aktif dari kulit 

pisang tidak sampai kepada aplikasinya ke 

air. 

Kulit pisang kepok dapat dijadikan 

karbon aktif karena mengandung selulosa, 

hemiselulosa, pigmen klorofil, dan zat pektin 

yang aman digunakan untuk penjernihan air. 

Selulosa yang terkandung dalam kulit pisang 

memiliki kemampuan mengikat logam, 

dengan menggunakan metode absorpsik. 

Selulosa memiliki dua gugus yaitu gugus 

fungsi karboksil dan gugus fungsi hidroksil. 

Selulosa adalah gugus polimer yang bersifat 

selektif terhadap senyawa polar. Air adalah 

senyawa polar sehingga air dapat melewati 

pori-pori selulosa namun senyawa polutan 

tertahan [3]. 

Karbon aktif dari limbah kulit pisang 

dilakukan pengayakan dengan ukuran partikel 

Kerikil 
 

Pasir            
 

Karbon aktif                       
Ijuk  

 

 

Bak 
penampung 
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yang seragam yaitu lolos pada ayakan 60 

mesh. Menurut Chairil (2015) [5], ukuran 

partikel dan luas permukaan merupakan hal 

yang penting dalam karbon aktif. Ukuran 

partikel karbon aktif mempengaruhi 

kecepatan adsorpsi, tetapi tidak 

mempengaruhi kapasitas adsorpsi yang 

berhubungan dengan luas permukaan 

karbon. Karbon aktif dapat mengadsorpsi gas 

dan senyawa-senyawa kimia tertentu atau 

sifat adsorpsinya selektif, tergantung pada 

besar atau volume pori-pori dan luas 

permukaan. Daya serap serap karbon aktif 

sangat besar, yaitu 25-100% terhadap berat 

karbon aktif [6]. 

 Kemudian diambil karbon aktif 5-10 

gram yang dibungkus dengan menggunakan 

kain kasa yang digunakan sebagai adsorben 

untuk media penyaringan air. Selanjutnya 

dilakukan penyaringan air dengan 

menggunakan alat penyaringan sederhana 

dan bahan-bahannya seperti kerikil, ijuk, dan 

pasir serta arang aktif tersebut. Sehingga 

secara fisik didapatkan air yang semula keruh 

kekuningan menjadi jernih tak berwarna. 

Selain itu, juga dapat menurunkan pH pada 

air tersebut yang diuji dengan menggunakan 

indikator pH pada air tersebut yang semula 

pHnya basa yaitu 8 menjadi pH netral yaitu 7. 

Seperti contoh rangkaian alat sederhana 

pada gambar 1.. 

 

 

  

 

 

Gambar 3. karbon aktif yang dibungkus 

 dengan kain kasa sebagai media adsorben. 

 

Sehingga  dari adsorben limbah kulit 

pisang kepok dapat dimanfaatkan sebagai 

penjernihan air dengan sebanyak 5-10 gram 

karbon aktif dapat menyaring air yang keruh 

sebanyak 3 kali masih tetap jernih dengan 

volume air 1 liter.  Seperti perubahan air dari 

keruh berubah menjadi jernih seperti gambar 

3. 

     

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil dari penyaringan air   

sebelum dan sesudah penyaringan dengan  

menggunakan karbon aktif limbah kulit pisang 

 kepok 

Jernih atau tidak keruh merupakan 

salah satu parameter fisika air. Air dikatakan 

keruh apabila air tersebut mengandung begitu 

banyak partikel bahan yang tersuspensi 

sehingga memberikan warna/rupa yang 

berlumpur dan kotor. Turbidity atau 

kekeruhan air dapat disebabkan oleh clay 

pasir, zat organik dan anorganik yang halus, 

plankton dan mikroorganisme lainnya  [7]. 

Air dengan penampilan keruh atau tidak 

tembus pandang  akan memiliki kekeruhan 

tinggi, sementara air yang jernih atau tembus 
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pandang  akan memiliki kekeruhan rendah. 

Nilai kekeruhan yang tinggi disebabkan oleh 

partikel seperti lumpur, tanah liat, 

mikroorganisme, dan material organik. 

Berdasarkan definisi, kekeruhan bukan 

merupakan ukuran langsung dari partikel-

partikel melainkan suatu ukuran bagaimana 

partikel menghamburkan cahaya [8]. 

IV. KESIMPULAN 

Limbah kulit pisang kepok yang sudah 

dikeringkan dapat menghasilkan karbon aktif 

sebanyak 30%. Karbon aktif dari limbah kulit 

pisang tersebut dapat menjernihkan air dari 

keruh kekuningan menjadi jernih dan dapat 

menurunkan pH yang awalnya pH basa yaitu 

8 menjadi netral yaitu pH 7 seperti yang telah 

dilakukan di Desa Kayen, Kec. Karangan, 

Kab. Trenggalek. 
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ABSTRAK 

Pembangunan embung mempunyai tujuan sebagai tempat penampungan air hujan dan 

penyerapan air. Namun, seiring berjalannya waktu perairan embung mulai tercemar sehingga 

berwarna keruh dan terkontaminasi logam berat. Proses adsorpsi merupakan teknik pemurnian 

dan pemisahan yang efektif dipakai untuk mengurangi ion logam berat dalam perairan. Silika 

dapat digunakan sebagai adsorben logam Cu karena selain merupakan material berpori 

juga mempunyai gugus aktif silika yaitu siloksan (Si-O-Si) dan silanol (Si-OH) pada 

permukaannya. Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui waktu pengadukan yang optimal 

pada proses adsorpsi logam Cu dalam air embung. Terdapat empat sampel yang diuji dengan 

metode AAS masing-masing volumenya 400 mL. Sampel 1 belum dilakukan adsorpsi silika 

atau sebagai kontrol. Sampel 2, 3, dan 4 diadsorpsi silika dengan massa yang sama namun diberi 

perlakuan variasi waktu berturut-turut 20, 40, dan 60 menit. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa waktu pengadukan 60 menit merupakan waktu optimal silika dalam mengadsorbsi logam 

Cu dimana terjadi penurunan konsentrasi dari 0,011 mg/L menjadi -0,058 mg/L. 

 

Kata kunci: adsorpsi, air embung, logam Cu,silika 

 

ABSTRACT 

The building of the embungs has a purpose as a place for rainwater storage and water 

absorption. However, over time this embung began to be polluted so muddy and 

contaminated with heavy metals. The adsorption process is an effective purification and 

separation technique used to reduce heavy metal ions in waters. The silica can be used as a 

Cu metal adsorbent because in addition to being a porous material it also has an active 

silica group of siloxane (Si-O-Si) and silanol (Si-OH) on its surface. A research has been 

conducted to determine the optimal stirring time in the adsorption process of Cu metal in 

the embung water. There are four samples tested with AAS method each of 400 mL 

volume. Sample 1 has not been carried out by adsorption of silica or as a control. Samples 

2, 3, and 4 were adsorbed silica of the same mass but given a time-varying 20, 40, and 60 

min. The results showed that 60 minutes of stirring time was the optimal time of silica in 

adsorbing Cu metal so that the concentration decreased from 0.011 mg/ L to -0.058 mg /L. 

 

Keywords: adsorption, embung water, Cu metal, silica 
 

I. PENDAHULUAN 

Embung merupakan cekungan 

yang dalam di suatu daerah perbukitan. Air 

embung berasal dari limpasan air hujan 

yang jatuh di daerah tangkapan. Ukuran 

embung diklasifikasikan ke dalam ukuran 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7 

2017 

 

144  

 

sangat kecil, sedang, besar, dan sangat 

besar. Keberadaan embung diyakini dapat 

menampung air hujan sehingga mencegah 

terjadinya banjir pada suatu daerah. Salah 

satu program konservasi UNNES adalah 

pembangunan embung yang mempunyai 

tujuan sebagai tempat penampungan air 

hujan dan penyerapan air dengan kapasitas 

penampungan mencapai 5000 meter kubik 

(Aji et al., 2016). 

Perairan embung berfungsi untuk 

menampung air dan menjaga 

keseimbangan alam. Selain itu, keberadaan 

embung dapat menciptakan ruang terbuka 

hijau dengan ditanaminya pohon-pohon di 

sekitar embung sehingga menciptakan 

suasana lingkungan yang asri dan sejuk 

bagi mahasiswa dan masyarakat. Kawasan 

embung juga dilengkapi dengan balai-

balai, bangku taman, dan lampu 

penerangan sehingga dapat menjadi tempat 

belajar dan berfoto. Embung juga 

dijadikan sebagai tempat memancing bagi 

mereka yang suka memancing, hal ini 

karena pihak UNNES sering melepas bibit 

ikan di embung sehingga sangat mungkin 

jika embung mendukung suatu ekosistem 

air karena embung merupakan tempat 

hidup ikan-ikan.Seiring berjalannya waktu, 

kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa sekarang embung telah mengalami 

penurunan kualitas dari segi lingkungan 

dan fungsi. Air yang ditampung embung 

UNNES berwarna hijau keruh dan berbau 

busuk (Aji et al., 2016). Hal ini karena 

adanya bahan pencemar dari limbah rumah 

tangga. Kondisi tersebut tentu sangat 

membahayakan ekosistem air di dalamnya, 

terlebih lagi akibat kandungan logam 

berat.  

Logam berat merupakan jenis 

pencemar yang sangat berbahaya dalam 

sistem lingkungan hidup karena bersifat 

non bioderadable, toksik, dan dapat 

mengalami bioakumulasi dalam rantai 

makanan (Suhud, 2012). Beberapa metode 

telah dilakukan untuk mengurangi 

konsentrasi logam berat dari lingkungan 

perairan, dan adsorpsi merupakan salah 

satu teknik yang paling banyak dilakukan. 

Metode ini efektif menghilangkan logam 

berat walau hanya dilakukan dengan 

proses adsorpsi yang relatif sederhana 

(Leeet al., 2015).Adsorpsi merupakan 

proses penyerapan padatan tertentu 

terhadap zat tertentu yang terjadi pada 

permukaan zat padat karena adanya gaya 

tarik atom atau molekul ada permukaan zat 

padat tanpa meresap ke dalam (Apriliani, 

2010). Oleh karena itu, perlu dilakukan 

upaya mereduksi kandungan logam berat 

di dalam air embung dengan mekanisme 

adsorpsi.Proses adsorpsi terjadi karena 

interaksi logam dengan gugus fungsional 

yang ada dipermukaan adsorben, 

umumnya yang mengandung gugus 

fungsional -OH, -NH, -SH, dan -COOH. 

Pada proses adsorpsi mencakup dua hal 

penting yaitu inetika adsorpsi dan 

termodinamika adsorpsi(Purwaningsih, 

2009). 

Sekam padi merupakan limbah 

pertanian yang cukup banyak dihasilkan 

yaitu 13 juta ton untuk setiap 50 juta ton 

padi per tahunnya. Sekam padi 

memungkinkan untuk dimanfaatkan 

sebagai adsorben logam berat terutama 

setelah proses pembakaran hingga menjadi 

abu. Abu sekam padi mengandung silika 

dengan kadar tinggi mencapai 87-97% 

serta sedikit alkali dan alkali tanah sebagai 
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unsur minor. Tingginya kandungan silika 

abu sekam padi kemudian dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku material 

berbasis silika.Silika dapat digunakan 

sebagai adsorben karena selain merupakan 

material berpori juga mempunyai gugus 

aktif silika yaitu siloksan (Si-O-Si) dan 

silanol (Si-OH)pada permukaannya 

(Purwaningsih, 2009).Pada penelitianini 

dilakukan adsorpsi logam Cu air embung 

UNNES dengan menggunakan adsorben 

silika. Sumber silika didapat dari sekam 

padi yang dijadikan partikel nano melalui 

tahapan tertentu. Tujuan daripada 

penelitian ini untuk mengetahui waktu 

optimum silika dalam mengadsorbsi logam 

Cu pada air embung UNNES. 

II. METODOLOGI 

Bahan yang diperlukan untuk 

penelitian ini adalah silika dan air embung. 

Alat-alat yang digunakan meliputi kaca 

pengaduk, beaker glass ukuran 500 mL, 

dan spatula. Analisis hasil adsorpsi 

dilakukan dengan spektrofotometer 

serapan atom (AAS). Sebanyak 400 mL air 

embung dituang ke dalam beaker glass. 

Adsorpsi dilakukan dengan sistem batch 

yaitu dengan menambahkan sepucuk 

spatula silika ke dalam air embung. 

Campuran silika dan air embung diaduk 

dengan variasi waktu 20, 40, dan 60 menit. 

Masing-masing sampel diuji dengan 

spektrofotometer serapan atom (AAS) 

untuk menentukan kadar logam Cu yang 

berhasil diadsorpsi silika. Dari hasil 

analisis dapat diketahui waktu pengadukan 

optimum bagi silika dalam mengadsorpsi 

logam Cu pada air embung.  

III. HASIL DAN DISKUSI 

Logam berat merupakan salah satu 

jenis pencemar yang bersifat toksik jika 

jumlahnya dalam perairan melebihi 

ambang batas. Logam berat tidak 

terdegradarasi dan dapat terakumulasi pada 

jaringan hidup sehingga memberikan 

dampak negatif bagi siklus biologis dalam 

perairan. Menurut Hamzah dan Setiawan 

(2010) pada dasarnya tembaga merupakan 

logam essensial bagi tumbuhan yang 

digunakan untuk pertumbuhan jaringan 

terutama jaringan daun dimana 

berlangsung proses fotosintesis. Logam Cu 

juga berfungsi sebagai salah satu 

mikronutrien yang diperlukan dalam 

mitokondria dan kloroplas, enzim yang 

berhubungan dengan transport elektron II, 

proses sintesis dan metabolisme 

karbohidrat dan protein serta sebagai 

dinding sel lignin. Namun Widaningrum et 

al.,(2007) menyatakan pada konsentrasi 

larutan di atas 0,1 ppm tembaga bersifat 

toksik terhadap semua tumbuhan. 

Keberadaan logam Cu di perairan 

dapat berasal dari sumber alami yaitu dari 

kerak bumi atau pengikisan batuan dan 

partikulat debu di lapisan udara yang 

terbawa air hujan. Selain itu, aktivitas 

manusia dapat meningkatkan in take 

logam Cu melalui buangan industri yang 

mengandung limbah Cu, pengolahan kayu, 

dan limbah rumah tangga (Widowati et al, 

2008). Rochyatun et al., (2006) 

menyatakan walaupun terjadi peningkatan 

sumber logam berat, namun 

konsentrasinya dalam air dapat berubah 

setiap saat, hal ini terkait dengan berbagai 

macam proses yang dialami oleh senyawa 

tersebut selama dalam kolom air. Pada pH 

rendah, logam umumnya berada dalam 

bentuk kation bebas, sedangkan pada pH 
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tinggi logam Cu, Cd, dan Pb cenderung 

mengendap sebagai hidroksida tidak larut, 

oksida, karbonat atau posfat. Nilai pH 

yang cenderung basa akan mendorong 

pengendapan logam-logam dalam perairan 

(Mamboya, 2007). Salah satu metode yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah 

ion logam berat dalam perairan yaitu 

dengan cara adsorpsi menggunakan suatu 

adsorben yang efektif. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi mekanisme adsorpsi antara 

lain karakteristik adsorben, ukuran 

molekul adsorbat, pH larutan, konsentrasi, 

temperatur dan waktu kontak dengan 

logam (Jannah, 2015). Pada penelitian ini, 

variabel yang diteliti yaitu pengaruh waktu 

kontak terhadap kapasitas adsorpsi logam 

Cu. 

Silika merupakan suatu padatan 

berpori yang memiliki porositas tinggi dan 

permukaan yang luas sehingga dapat 

dijadikan adsorben. Silika memiliki 

beberapa sifat unik yang tidak dimiliki 

oleh senyawa anorganik lainnya, seperti 

sifat inert, sifat adsorpsi melalui 

pertukaran ion yang baik, dan mudah 

dimodifikasi dengan senyawa kimia 

tertentu untuk meningkatkan kinerjanya 

(Osman et al., 2004). Kemampuan silika 

sebagai adsorben juga ditunjang dengan 

kestabilan mekanik dan termal yang tinggi 

dan dapat digunakan untuk prekonsentrasi 

atau pemisahan analit karena proses 

pengikatan analit pada permukaan silika 

bersifat reversibel (Pyrzynska dan 

Wierzbicki, 2005).Silika yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan silika hasil 

karakterisasi. Karakterisasi silika bertujuan 

untuk menghadirkan gugus silanol (Si-

OH) dan siloksan (Si-O-Si) pada 

permukaan silika sehingga memungkinkan 

silika dimodifikasi dengan gugus organik 

tertentu yang dapat berikatan dengan silika 

dan juga secara selektif dapat mengikat ion 

logam denganmekanisme tertentu 

(Mahmoud et al., 2000).  

Penentuan waktu dilakukan untuk 

mengetahui waktu pengadukan optimal 

selama proses batch sehingga adsorben 

silika dapat mengadsorpsi logam Cu 

hingga batas maksimal adsorpsi. Optimasi 

kapasitas adsorpsi silika terhadap logam 

berat Cu pada air embung dilakukan 

dengan variasi lama waktu pengadukan 20 

menit, 40 menit, dan 60 menit. 

Sebelumnya, telah dilakukan karakteristik 

terhadap air embung dan diketahui 

kandungan Cu sebesar 0,011 mg/L. 

Kapasitas adsorpsi logam Cu dengan 

variasi lama waktu pengadukan 

menghasilkan kandungan logam Cu pada 

sirkulasi waktu 20 menit, 40 menit, dan 60 

menit berturut-turut sebesar -0,007 mg/L, -

0,034 mg/L, dan -0,058 mg/L.Adsorpsi 

logam Cu paling baik terjadi pada sirkulasi 

waktu 60 menit. Semakin lama waktu 

kontak, maka jumlah ion logam Cu yang 

teradsorpsi semakin banyak. Kurva variasi 

waktu pengadukan terhadap tingkat 

adsorpsi silika disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Penurunan Konsentrasi Cu 

dalam Air Embung 
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IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa silika 

berbahan dasar abu sekam padi dapat 

digunakan sebagai adsroben logam berat 

Cu dalam air embung,dengan waktu 

optimal adsorpsi yaitu 60 menit dimana 

terjadi penurunan kadar Cu dari 0,011 

mg/L menjadi -0,058 mg/L. 

 

V. SARAN 

Penelitian lebih lanjut dapat 

dilakukan dengan menambah variabel lain 

seperti kondisi pH dan variasi massa, 

sehingga dapat diketahui kondisi optimum 

dalam adsorbsi logam berat pada air 

embung. 
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ABSTRAK 

 
Plastik merupakan salah satu polimer yang banyak dimanfaatkan dan diminati karena memiliki 

beberapa keunggulan seperti ringan, fleksibel, kuat, tidak mudah pecah, transparan, tahan air, serta ekonomis. 

Salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik konvesional adalah dengan 

pengembangan pembuatan plastik biodegradable yang ramah lingkungan, dibuat dari komposit bahan alam 

berupa pati tanaman dengan bahan sintetis biji plastik. Pati biji gayam sebagai polimer alam yang dapat 

dicampur (blending) dengan plastik LDPE untuk menghasilkan plastik biodegradable, menggunakan bahan 

pemlastis sorbitol. Kualitas plastik biodegradable hasil sintesis ditentukan dengan uji sifat mekanik berupa uji 

kuat tarik dan elongasi, serta  FT-IR untuk penentuan gugus fungsi.  Hasil uji sifat mekanik menunjukkan 

bahwa nilai kuat tarik terbaik dihasilkan pada perbandingan komposisi LDPE-Pati biji gayam 8:2 yaitu sebesar 

8,903 mpa dengan nilai elongasi sebesar 20,6041%. Hasil analisis FTIR menunjukkan pencampuran antara 

LDPE dan pati biji gayam hanya bersifat fisik, karena gugus fungsi yang terbentuk merupakan penggabungan 

gugus fungsi LDPE dengan pati biji gayam dan tidak memperlihatkan munculnya gugus fungsi baru. 

 

Kata kunci : Plastik biodegradable, pati biji gayam, LDPE, sorbitol 

 
 

ABSTRACT 

 

Plastic is one of polymer widely used and in demand because it has several advantages such as light 
weight, flexible, strong, not easily broken, transparent, waterproof, and economical. One effort to reduce 
dependence on conventional plastics is the development of biodegradable plastic which environmentally 
friendly, made from natural materials such as plant starch with plastic resin synthetic materials. The starch of 
gayam seeds as a natural polymers could be blend  with LDPE plastic to produce the biodegradable plastic, 
using sorbitol as plasticizer.  The quality of biodegradable plastic was determined using mechanical 
properties test namely tensile strength test and elongation test as well as FT-IR test to determine the 
functional groups. The results of mechanical properties test showed that the best of the tensile strength 
value was obtained on a composition ratio of LDPE-gayam seeds’s starch 8: 2 namely  8.903 mpa with 
elongation value of 20.6041%. FTIR analysis results indicated that mixing between LDPE and gayam 
seeds’s starch merely physical mixing, because the functional groups formed were the incorporation of 
functional groups LDPE and gayam seeds’s starch and did not show the emergence of new functional 
groups. 

Keyword : Biodegradable plastic, LDPE, gayam starch grain, sorbitol 
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I. PENDAHULUAN 

Plastik merupakan suatu komoditi yang 

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai kemasan makanan dan minuman. 

Plastik merupakan suatu polimer sintetis yang 

bersifat ringan, tahan air, fleksibel, dan 

ekonomis. Plastik dibuat dari campuran bahan-

bahan sintetik berupa bijih plastik PE 

(Polyethylene) dan PP (Polypropilen) yang 

menghasilkan sifat plastik yang keras dan sulit 

untuk terdegradasi oleh lingkungan [1].  

Polietilen atau PE merupakan salah 

satu jenis plastik sintetis yang sering digunakan 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.Salah 

satu contoh plastik PE adalah kantong plastik 

jenis LDPE. Plastik LDPE (Low Density 

Polyethylene) merupakan salah satu jenis 

plastik yang memiliki massa jenis rendah, 

bersifat kuat, tembus cahaya, fleksibel dan 

resisten terhadap senyawa kimia pada suhu 

600C. Plastik LDPE merupakan jenis plastik 

yang bersifat sulit terdegradasi oleh 

mikroorganisme di lingkungan atau bersifat non 

biodegradable.Sehingga penggunaanya yang 

tidak bisa dibatasi dapat menyebabkan 

permasalahan dilingkungan [2].  

Permasalahan tersebut dapat diatasi 

dengan berbagai alternatif seperti dengan 

melakukan penimbunan, pembakaran, dan daur 

ulang. Namun solusi tersebut kurang efektif, 

seperti proses pembakaran sampah ternyata 

dapat menghasilkan gas beracun seperti SO2, 

HCN, dan NH3 yang dapat membahayakn 

lingkungan.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan pembuatan plastik biodegradable atau 

plastik dengan sifat mudah terdegradasi yang 

dapat dibuat dengan mencampurkan plastik 

sintetis dengan polimer alam seperti pati. Salah 

satu sumber pati yang dapat digunakan adalah 

pati dari biji tumbuhan gayam karena memiliki 

kandungan pati mencapai 76% [3]. Mengingat 

bahwa sifat polimer alam tidak tahan terhadap 

suhu tinggi dan mudah rapuh maka 

pencampuran pati sebagai polimer alam 

dengan plastik sintetis diharapkan dapat 

menghasilkan sifat mekanik yang tinggi, namun 

bersifat mudah terdegradasi. 

Pada penelitian ini dilakukan sintesis 

plastik biodegradable dari campuran plastik 

LDPE dengan pati biji gayam. Untuk 

mendapatkan campuran yang kompatibel 

ditambahakan compatibilizer agar kedua bahan 

tersebut dapat bercampur sempurna. 

Compatibilizer yang digunakan pada penelitian 

ini adalah bahan kimia maleat anhidrat untuk 

memadukan polimer yang tidak kompatibel 

menjadi campuran yang stabil [4]. Biji gayam 

merupakan bahan yang kaya akan serat dan 

pati,, oleh karena itu perlu penambahan 

plasticizer untuk menurunkan kekuatan 

intramolekulernya dan meningkatkan sifat 

fleksibilitas dari plastik yang dihasilkan. 

Plasticizer yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sorbitol. Penelitian ini diharapkan 

mampu menghasilkan pastik biodegradable dari 

komposit pati biji gayam dengan plastik LDPE 

yang memiliki karakteristik yang memadai 

dalam rangka menjaga lingkungan hidup dari 

limbah plastik konvensional. 

 

 

II. METODE PENELITIAN  

Bahan dan Alat 
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Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kantong plastik jenis Low 

Density Polyethylene (LDPE), pati biji gayam, 

pelarut Xylena teknis, maleat anhidrat teknis, 

benziol peroksida teknis, dan sorbitol. 

Sedangkan alat yang digunakan adalah 

seperangkat alat refluks dengan labu dasar 

bulat, pengaduk magnetik, thermometer, 

ayakan 100 mesh, oven, neraca analitik, 

cetakan 20x10 cm2, alat uji tarik Autograph AG-

10TE Shimadzu, dan instrument FTIR (Fourier 

Transform Infra Red) 

 

Isolasi Pati Biji Gayam 

 Biji gayam sebanyak 7 kg dipisahkan 

dari kulitnya, dibersihkan, dan dipotong kecil-

kecil.Biji gayam ditambahkan dengan air dan 

diblender sampai menghasilkan bubur kasar. 

Selanjutnya ditambahkan air untuk 

mengekstrak pati , diaduk dan disaring. Residu 

ditambahkan air kembali untuk meningkatkan 

rendemen. Filtrate hasil penyaringan 

diendapkan selama 4 jam. Air yang berada 

dipermukaan atas dibuang dan endapan pati 

diambil, selanjutnya dikeringkan dalam oven 

selama 24 jam pada suhu 600C.Pati yang 

kering kemudian di haluskan dengan mortal dan 

diayak menggunakan ayakan 100 mesh. 

Pembuatan Plastik Biodegradable 

Plastik jenis LDPE sebanyak 8, 6, 5, 

dan 4 gram dilarutkan dengan 100 ml pelarut 

xilena ke dalam alat refluks dan dipanaskan 

pada suhu 800C selama 1 jam hingga semua 

polietilen larut. Setelah 5 menit  ditambahkan 

0,2 gram benzoil peroksida, 0,6 maleat anhidrat 

dan pati biji gayam sebanyak 2, 4, 5 dan 6 

gramdimasukkan diikuti dengan penambahan 

sorbitol sebanyak 2 ml. Campuran tersebut 

diaduk hingga homogen dan dituang ke dalam 

cetakan ukuran 20x10 cm2. Pelarut diuapkan 

dalam ruang asam selama 1 hari dan dioven 

pada suhu 600C selama 24 jam.Plastik yang 

dihasilkan selanjutnya dikarakterisasi dengan 

alat uji tarik, uji gugus fungsi dan uji 

biodegradasi. 

 

Karakterisasi Plastik Biodegradable 

Sifat Mekanik 

 Pengujian sifat mekanik dari plastik 

terdiri dari uji kuat tarik dan  uji elongasi. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat 

Autograph AG-10TE Shimadzu. Film plastik 

yang akan diuji dipotong sesuai standar ASTM-

D638[5]. Selanjutnya kedua ujung film dijepit 

dengan mesin penjepit tensile. Selanjutnya 

nyalakan knob start dan alat akan menarik film 

plastik hingga putus, didapat gaya kuat tarik (F) 

dan panjang setelah putus (Δl). Pengukuran 

elongasi dilakukan dengan cara yang sama 

dengan pengujian kuat tarik. Nilai kuat tarik dan 

elongasi serta modulus young dari film plastik 

dapat ditentukan dengan memasukkan data 

hasil uji kuat tarik ke dalam persamaan.Nilai 

kuat tarik dinyatakan dalam satuan mpa dan 

elongasi dinyatakan dalam persentase. 

Uji Gugus Fungsi 

 Film plastik hasil uji mekanik terbaik 

diuji gugus fungsinya dengan menggunakan 

instrument FTIR. Film plastik yang akan diuji 

digerus dan dilapisi dengan serbuk KBr, lalu 

dijepit pada tempat sampel dan diletakkan ke 

arah sinar inframerah. Hasil analisa instrument 

akan direkam berupa kurva bilangan 

gelombang. 

Analisis Morfologi SEM 
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 Uji morfologi permukaan film plastik 

dengan menggunakan Instrumen SEM 

(Scanning electron microscopy) dilakukan untuk 

mengetahui morfologi dari pencampuran LDPE 

dengan pati biji gayam. 

Uji Biodegradasi dalam Tanah 

Film plstik hasil uji mekanik terbaik 

dipotong dengan ukuran 3x3, ditimbang dengan 

neraca analitik untuk mengetahui berat 

awalnya. Selanjutnya ditanam pada 5 lubang 

yang berisi tanah kompos dengan kedalaman 7 

cm dengan pengamatan masing-masing 

selama 3, 6, 9, 12, dan 18 hari. Specimen uji 

diambil dan dibersihkan lalu direndam dalam 

alkohol 70% selama 5 menit.Selanjutnya 

specimen dikeringkan dalam oven selama 600 

C selama 1 hari. Spesimen ditimbang untuk 

mengetahui pengurangan beratnya.Perlakuan 

tersebut dilakukan untuk semua specimen.Pada 

uji biodegradasi ini dilakukan pembanding 

dengan menggunakan plastik kemasan 

“Indomart” yang juga dilakukan penimbunan 

seperti halnya sampel plastik biodegradable. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan Pati Biji Gayam 

Pati biji gayam diisolasi dari 7 kg biji 

gayam. Pati yang diperoleh dikeringkan dalam 

oven pada suhu 600C selama 1 hari untuk 

menghilangkan kadar airnya. Pati yang kering 

diayak dengan ayakan 100 mesh untuk 

mendapatkan serbuk yang halus dan diperoleh 

pati berwarna putih sebanyak 100 gram 

Pembuatan Plastik Biodegradable 

 Plastik biodegradable dibuat dengan 

proses pencampuran dua polimer dalam satu 

fas alarutan yaitu berupa polimer sintitis plastik 

LDPE dengan polimer alam pati biji gayam. 

Plastik LDPE yang bersifat non polar dilarutkan 

dalam pelarut xylene yang merupakan pelarut 

yang bersifat non polar dengan titik didih 137-

1400C. LDPE yang telah larut kemudian 

ditambahkan benzoil peroksida, maleat 

anhidrat, pati dan sorbitol. Benzoil peroksida 

yang ditambahkan berfungsi sebagai inisiator 

yang berperan untuk menginisiasi rantai polimer 

sehingga membentuk radikal bebas. [4].  

Penambahan maleat anhidrat berfungsi sebagai 

compatibilizer yang berperan untuk 

menstabilkan campuran antara plastik LDPE 

dan pati biji gayam supaya menjadi campuran 

yang poliblen dan kompatibel [4].  LDPE 

diharapkan akan memicu terjadinya proses 

biodegradasi, karena pati merupakan polimer 

lam yang mudah dicerna oleh mikroorganisme 

ditanah. 

 Plasticizer ditambahkan dengan tujuan 

untuk menurunkan sifat kekakuan dari 

pati.Plasticizer berupa cairan yang memiliki titik 

didih tinggi, sehingga ketika dicampurkan 

dengan suatu polimer akan memberikan suatu 

sifat yang lembut dan fleksibel. Plasticizer yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sorbitol 

karena sorbitol mengandung gugus –OH yang 

diharapkan mampu mensubstitusi ke dalam 

pati. Sehingga perubahan struktur ini akan 

memperbaiki sifat poliben yang dihasilkan [6]. 

Adapun kemungkinan reaksi yang terbentuk 

antara LDPE dan pati  dengan penambahan 
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bahan aditif adalah sebagai berikut

 

Gambar 1. Mekanisme pengikatan MA-g-PE 

dengan pati [7]. 

 

Karakteristik Plastik Biodegradable 

Uji Sifat Mekanik 

Pengujian sifat mekanik bahan polimer 

(plastik biodegradable)  sangat penting 

silakukan untuk mengathui data pencampuran 

suatu bahan polimer. Uji sifat mekanik terdiri 

dari dua yaitu uji kuat tarik dan elongasi.Uji sifat 

mekanik ini dilakukan dengan menggunakan 

instrumen Autograph AG-10TE 

Shimadzu.Berikut adalah data hasil uji kuat tarik 

dan elongasi serta nilai modulus Young nya: 

Table 1. Hasil Pengukuran Sifat Mekanik Plastik 
Biodegradable Komposit LDPE dan 
Pati Biji Gayam 

 
Massa 
LDPE 

(g) 

Massa 
Pati Biji 
Gayam 

(g) 

Kuat 
Tarik 
(N/mm2) 

% 
Elongasi 

Modulus 
Young 

8,000 2,000 5,844 5,386 108,514 
6,000 4,000 4,439 2,478 47,229 
5,000 5,000 1,460 6,557 67,699 
4,000 6,000 1,121 4,257 34,296 

 

Hasil uji sifat mekanik plastik 

biodegradable dapat dilihat pada Tabel 1. Yang 

menunjukkan bahwa semakin banyak pati yang 

ditambahkan dalam campuran LDPE 

memberikan nilai kuat tarik dan elongasi yang 

berbeda. Plastik dengan nilai elongasi yang 

rendah akan bersifat mudah rapuh [8]. Semakin 

tinggi nilai elongasi maka plastik tersebut 

bersifat semakin elastis  Nilai kuat tarik dan 

elongasi tertinggi pada pencampuran LPDE-

Pati biji gayam dengan perbandingan 8:2 

sebesar 5,844 mpa dan 5,386% dengan 

modulus young sebesar 108,514 N/m2.  

Sedangkan nilai terendah pada perbandingan 

6:4 dengan kuat tarik sebsar 1,121 mpa dan 

elongasi sebesar 2,478 % dengan modulus 

young sebesar 47,229 N/m2.  

 

Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR 

 Karakterisasi gugus fungsi plastik 

biodegradable dilakukan dengan menggunakan 

instrument FTIR dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi gugus fungsi dalam plastik 

biodegradable yang dihasilkan. Uji FTIR ini 

dilakukan pada plastik LDPE, pati biji gayam 

serta plastik biodegradable  dengan sifat 

mekanik terbaik hasil. Berikut adalah hasil 

spectrum FTIR plastik LDPE, pati biji gayam 

dan plastik biodegradable perbandingan 8:2 : 

 

Gambar 2. Spektrum FTIR Plastik LDPE 

 

Gambar 3. Spektrum FTIR Pati Biji Gayam 
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Gambar 4. Spektrum FTIR Plastik 
Biodegradable Perbandingan 8:2 

 

 Dari hasil analisis spektrum inframerah 

pada plastik LDPE dan Pati biji gayam  yang 

kemudian dibandingkan dengan spectrum 

inframerah pada plastik biodegradable 

perbandingan 8:2 menunjukkan adanya puncak 

absorbsi –OH pada panjang gelombang 

3434,95, gugus fungsional CH alifatik pada 

bilangan gelombang 2926,13; pucak vibrasi C-H 

metilen pada bilangan gelombang 2851,31; 

puncak vibrasi ulur C-O alkohol sekunder (C=O) 

pada bilangan gelombang 1637,37; dan puncak 

vibrasi alkohol primer C-O pada bilangan 

gelombang 1155,33. Analisis FTIR pada pati biji 

gayam untuk pati menunjukkanadanya gugus 

O-H dan C-O pada bilangan gelombang 

3434,95, dan 1155,33, sedangkan untuk LDPE 

memperlihatkan gugus fungsi C-H pada 

bilangan gelombang 2926,13 dan adanya tekuk 

asimetris C-H pada bilangan gelombang 1475–

1300. Berdasarkan pada gugus fungsional yang 

terbentuk pada spektrum infra merah , 

memperlihatkan bahwa gugus spesifik dari 

LDPE dan pati muncul dengan intensitas yang 

berbeda. Dari hasil analisis tersebut 

menunjukkan bahwa spektrum infra merah yang 

terbentuk pada campuran LDPE-pati kulit 

singkong merupakan penggabungan antara 

gugus fungsi LDPE dengan gugus fungsi pati 

dan tidak memperlihatkan munculnya gugus 

fungsi spesifik baru. Hal ini berarti bahwa pada 

pencampuran antara LDPE dan pati kulit 

singkong dengan penambahan bahan aditif 

hanya bersifat pencampuran secara fisik.  

Analisis Morfologi dengan SEM 

 Analisis morfoligi permukaan film plastik 

biodegradable hasil uji mekanik terbaik 

dilakukan untuk mengetahui sifat struktur mikro 

plastik yang telah dibuat tersebut. Alat yang 

digunakan untuk analisis morfologi permukaan 

film plastik yang akan diuji yaitu instrument SEM 

(Scanning Electrone Microscopy). Sampel yang 

akan diuji dipotong terlebih dahulu dengan 

ukuran 1x1 cm.. Sampel yang sudah dipotong 

tersebut kemudian permukaanya dilapisi emas 

(Au) disebut juga proses coating. Pengujian 

sampel dilakukan pada kondisi perbesaran 

1000x serta operasi tegangan 11 kV. Berikut 

adalah gambar morfologi plastik yang 

dihasilkan: 

  

Gambar 5.  Morfologi Plastik   
Biodegradable pada Perbesaran 1000x 
 

   

Gambar 6.  Morfologi Plastik   
Biodegradable pada Perbesaran 500x. 

Sifat morfologi campuran memberikan 

pengaruh penting terhadap penentuan sifat 

akhir produk khususnya sifat mekanik. Morfologi 
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yang baik bergantung pada pendistribusian 

ikatan interfacial antarakomponen matriks dan 

komponen minor (pati) [9]. Pada penelitian ini 

plastik yang diuji adalah plastik dengan sifat 

mekanik terbaik yaitu pad perbandingan 8:2. 

Berdasarkan morfologi plastik dihasilkan dapat 

diketahui bahwa terjadi campuran yang poliben 

antara plastik LDPE dengan pati biji gayam 

yang ditunjukkan dengan morfologi permukaan 

yang bercampur dan tidak terlihat adanya 

lubang-lubang 

 

Uji Biodegradasi  

Uji biodegradasi film plastik 

biodegradable dilakukan dengan cara 

penguburan sampel dalam tanah. Selama 12 

hari, kemudian dihitung persen kehilangan berat 

dari sampel.Biodegradasi merupakan suatu 

penurunan sifat-sifat yang dikarenakan 

mikroorganisme alam seperti bakteri dan fungi. 

Biasanya disebabkan adanya serangan kimia 

oleh enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan 

pemutusan rantai polimer. Polimer khususnya 

plastik merupakan substrat potensial untuk 

mikroorganisme heterofilik, pencampuran 

dengan polimer alam dapat meningkatkan 

kemampuan biodegradasi plastik yang 

dihasilkan, karena terjadi peningkatan luasan 

permukaan polimer sebagai akibat dari hidrolisis 

pati oleh mikroorganisme. [10] 

Uji biodegradasi ini dilakukan pada 

plastik dengan sifat mekanik terbaik dan 

dibandingkan dengan plastik konvensional 

“Indomart”.Uji biodegradasi untuk plastik 

biodegradable ini dilakukan dengan cara 

penguburan specimen plastik perbandingan 8:2 

dan plastik “Indomart”dalam tanah selama 12 

hari, uji ini dilakukan secara duplo. Setiap 3 

haru sampel diambil, dibersihkan menggunakan 

aquades dan direndam dalam alkohol 70% 

selama 5 menit untuk menghilangkan bakteri. 

Hasil uji biodegradasi sampel plastik 

biodegradasi menunjukkan persentasi 

penurunan berat rata-rata sebesar 8,26 %, 

sedangkan untuk film plastik “Indomart” 

persentase penurunan beratnya sebesar 12,8 

%. Hal ini menunjukkan bahwa plastik 

biodegradable komposit LDPE dan pati biji 

gayam memiliki persentase lebih rendah dan 

aktifitas degradasi yang rendah dibandingkan 

plastik konvensional “Indomart”.  

IV. KESIMPULAN  

Suatu plastik biodegradable dapat 

disintesis dari komposit LDPE dan pati biji 

gayam. Komposit terbaik diperoleh dari 

campuran antara LDPE dan pati biji gayam 

dengan perbandingan 8:2. Nilai kuat tarik 

sebesar 5,844 Mpa dan elongasi sebesar 

5,386%, serta modulus young sebesar 108,514 

N/m2. Hasil analisis FTIR menunjukkan bahwa 

pencampuran antara LDPE dan pati biji gayam 

dengan penambahan bahan aditif hanya 

bersifat pencampuran fisik. Hasil uji SEM 

menunjukkan adanya campuran plastik LDPE 

dengan pati biji gayam yang ditunjukkan 

dengan morfologi permukaan yang bercampur 

dan tidak terlihat adanya lubang-lubang. Hasil 

uji biodegradasi menunjukkan bahwa 

persentase kehilangan berat pada sampel 

plastik biodegradable dengan perbandingan 8:2 

sebesar 8,26% lebih rendah dibandingkan 

plastik konvensional “Indomart”, yakni sebesar 

12,8%. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan validasi metode pengujian kafein dalam kopi dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. 
Hal tersebut dilakukan karena belum adanya metode pengujian baku yang digunakan untuk menentukan kafein 
pada kopi secara spektrofotometri UV-Vis. Parameter validasi metode pengujian yang digunakan adalah 
akurasi, presisi, linieritas, limit deteksi (LOD), limit kuantitasi (LOQ) dan ketidakpastian pengukuran. Hasil 
penelitian menunjukkan nilai akurasi dengan perhitungan persen temu balik (% recovery) yang baik karena 
diperoleh nilainya sebesar 111,71%. Hasil pengamatan menunjukkan nilai presisi yang baik karena harga 
persen relatif standar deviasi (RSD) sebesar 5,18% lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisien variansi 
Horwitz (CV Horwitz) sebesar 14,95%. Linieritas yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi dengan 
absorbansi juga diperoleh nilai yang baik dengan nilai korelasi (r) sebesar 0,9995. Adapun nilai LOD dan LOQ 
hasil pengujian masing-masing sebesar 0,2856 dan 0,9519. Hasil pengukuran contoh kopi diperoleh kadar  
kafein sebesar 0,96 %. 
 
Kata Kunci: Kafein, validasi, spektrofotometri UV-Vis, metode non-baku. 

 
ABSTRACT 

 
Methods validation of determination of caffein in coffe using UV-Vis spektrophotometry has benn performed. 
This matter done because there isi no standard method used to determine caffein in coffee by UV-Vis 
spectrophotometry. Validation of parameter standard method used accuracy, precision, linearity, Limit Of 
Detection (LOD), Limit Of Quantification (LOQ) and measurement uncertainty. The result showed that levels of 
RSD was 111,71%. The result shows that levels of precision was good because levels of RSD was 5,18% it 
was smaller than CV Horwitz that was 14,95%. The linearity shows the correlation (R) was 0,9995. The LOD 
and LOQ values were 0,2856 dan 0,9519. The result of the measurement of coffee samples obtained 
concentration of caffeine was 0,96 ±0,11%. 
 
Keywords: Caffeine, validation, UV-Vis Spectrophotometry, non-standard methods. 
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I. PENDAHULUAN 
 

Kopi merupalah jenis biji –bijian yang 

dapat dibuat menjadi bubuk untuk minuman 

dan salah satu komponen senyawa kimianya 

adalah kafein. Kafein adalah salah senyawa 

kimia dari golongan alkaloid purin dan 

memiliki rumus molekul  C8H10N4O2 [1]. Kafein 

memiliki efek farmakologis yang bermanfaat 

secara klinis namun juga bisa berbahaya jika 

digunakan secara berlebihan (over dosis). 

Efek farmakologis yang ditimbulkan seperti 

menghilangkan rasa letih, ngantuk, 

meningkatkan daya konsentrasi dan 

menstimulasi sistem saraf pusat [2]. 

Analisis kadar kafein dalam kopi ini 

sudah banyak dilakukan. Berbagai metode 

telah banyak dikembangkan untuk penetapan 

kadar kafein dalam kopi seperti titrasi 

iodometri, grafimetri dan spektrofotometri UV-

Vis. 

Kafein dapat dianalisis dengan 

menggunakan spektrofotometri UV-Vis 

karena memiliki gugus kromofor. Analisis 

kafein pada kopi dengan spektrofotometri UV-

Vis sudah pernah dilakukan [3], namun 

demikian pengujian kafein menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis belum ditetapkan 

sebagai metode standar, sehingga 

laboratorium yang akan secara rutin 

melakukan pengujian kafein harus 

memvalidasi terlebih dahulu untuk 

memastikan bahwa metode tersebut memiliki 

performa yang baik untuk pengujian.  

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu  

dilakukan pengujian validasi metode 

kandungan kafein dalam kopi dengan 

spektrofotometri UV-Vis. Pengujian ini 

bertujuan untuk menetapkan apakah metode 

tersebut dapat digunakan sebagai metode 

tetap pada laboratorium atau tidak.  

 

II. METODOLOGI 

Alat 

Beberapa alat yang digunakan antara 

lain yaitu, evaporator, timbangan analitik, 

corong, spatula, pro-pipet, labu ukur 100 mL; 

25 mL; 10 mL, pipet volume 25 mL, pipet ukur 

5 mL, gelas beaker 100 mL; 200 mL, 

erlenmeyer 250 mL, pipet tetes, kaca arloji, 

corong pisah, hot plat.  

 

Bahan 

Penelitian ini menggunakan bahan-

bahan berkualifikasi pro analisis yaitu, 

standar kafein, kertas saring, CaCO3, N-

heksan, sampel kopi bubuk, akuades.  

 

Instrumentasi Kimia 

Instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini adalah seperangkat alat 

Spektrofotometri UV-Vis double beam. 

 

Prosedur Penelitian 

Pembuatan Larutan Baku Kafein 

Sebanyak 100 mg standar kafein 

dilarutkan dalam ± 25 mL akuades yang 

sebelumnya telah dididihkan. Kemudian 

dimasukkan larutan tersebut ke dalam labu 

ukur 100 mL, ditepatkan hingga tanda tera 

dengan menggunakan akuades. 

Penentuan Panjang Gelombang 
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Penentuan panjang gelombang 

maksimum dilakukan untuk melihat daerah 

panjang gelombnag yang memiliki serapan 

paling tinggi dengan rentang 250-300 nm.  

 

Pembuatan Kurva Kalibrasi 

Kurva kalibrasi dibuat dengan 

menghubungkan antara nilai konsentrasi dari 

masing-masing larutan standar dengan nilai 

absorbansi yang didapat. Larutan standar 

dibuat menjadi 9 variasi konsentrasi yaitu 

0,1,2,3,4,5,6,7, dan 8 mg/L.  

 

Ekstraksi Kafein  

Bubuk kopi dimasukkan ke dalam gelas 

piala kemudian ditambahkan akuades yang 

telah dididihkan untuk melarutkan kafein. 

Larutan di saring menggunakan kertas saring, 

larutan filtrat hasil penyaringan ditambahkan 

kalsium karbonat (CaCO3). Selanjutnya 

dilakukan ekstraksi dengan n-heksan. 

Ekstraksi diulang sebanyak 4 kali dengan 

penambahan n-heksan masing-masing 

sebanyak 25 mL. Lapisan bawah hasil 4 kali 

pengulangan ekstraksi di ambil kemudian di 

uapkan dengan menggunakan rotari 

evaporator hingga n-heksan menguap 

sempurna. Ektrak kafein bebas pelarut ini 

kemudian diencerkan dengan akuades 

hingga 100 mL di  dalam labu ukur. Kemudian 

diukur kadarnya dari 0,15 mL sampel + 9 mL 

akuades dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. 

 

III. HASIL DAN DISKUSI 

 

Sampel bubuk kopi dilarutkan dengan 

menggunakan akuades yang telah dididihkan 

dengan tujuan untuk melarutkan bahan-

bahan kimia yang dapat menghasilkan aroma 

dan warna. Kafein pada kopi dapat diekstrak 

dengan menggunakan n-heksan karena 

kemiripan sifat polaritasnya. Hasil ekstrak 

kafein diuji dengan spektrofotometri UV-Vis 

dan dilakukan validasi metode pengujian 

dengan parameter linieritas, LOD dan LOQ, 

presisi, dan akurasi [4]  

Linieritas 

Linieritas merupakan persamaan kurva 

kalibrasi yang menunjukkan hubungan antara 

konsentrasi larutan standar kafein dengan 

respon absorbansi pada pengujian 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 

Larutan standar kafein dibuat dalam variasi 

konsentrasi 0 sampai dengan 8 mg/L. 

Menurut Chan persamaan kurva kalibrasi bisa 

dikatakan linier apabila nilai koefesien 

determinasi memenuhi syarat keberterimaan 

(r) > 0,9970 [5]. Berdasarkan grafik gambar 1 

penentuan kadar kefein dalam kopi 

didapatkan nilai koefesien determinasi (r2) 

sebesar 0,9989. 

 
Gambar 1. Kurva Kalibrasi 
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LOD adalah konsentrasi analit terkecil 

yang masih dapat dideteksi, namun tidak 

perlu ditentukan kuantitasnya. LOQ adalah 

kadar analit terendah yang bisa diukur 

dengan menggunakan presisi dan akurasi, 

sesuai kondisi prosedur yang telah 

disepakati. Penentuan limit deteksi memiliki 

cara berbeda-beda tergantung metode yang 

digunakan menggunakan instrumen atau 

tidak [4]. Pada metode kurva kalibrasi ini LOD 

dan LOQ merupakan nilai konsentrasi terkecil 

analit yang dapat diukur oleh instrument. Nilai 

LOD dan LOQ yang didapat dari kurva 

kalibrasi adalah 0,2856 mg/L dan 0,9519 

mg/L.  

 

Presisi 

Presisi adalah nilai yang menunjukkan 

kedekatan antara uji satu dengan uji lainnya 

dalam satu rangkaian pengujian. Kriteria 

umum keberterimaan nilai presisi sesuai 

persyaratan adalah apabila %RSD ≤ 2% atau 

%RSD < %CV Horwitz. Namun kriteria ini 

fleksibel tergantung konsentrasi analit yang 

dianalisis, jumlah sampel dan kondisi 

laboratorium. Harmita [6] menyatakan nilai 

%RSD meningkat dengan menurunnya 

konsentrasi analit yang diukur. Hasil uji 

presisi pada validasi metode penentuan kadar 

kafein dalam kopi ini adalah sebesar 5,18%. 

Nilai ini bisa dikatakan baik karena memiliki 

nilai %RSD < dari CV Horwitz yaitu sebesar 

14,92%. 

 

Akurasi 

Akurasi adalah ukuran yang 

menunjukkan nilai kedekatan hasil uji dengan 

kadar sebenarnya atau nilai acuan yang telah 

ditentuakn [7]. Akurasi dapat ditentukan 

melalui dua cara, yaitu metode simulasi dan 

metode penambahan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

simulasi yaitu dengan menambahkan larutan 

standar ke dalam sampel dengan konsentrasi 

tertentu atau biasa disebut larutan spike. 

Konsentrasi yang ditambahkan adalah 100 

mg/L sebanyak 0,4 mL.  

Tabel 1. Data Absorbansi dan Konsentrasi Contoh serta 
Spike pada penentuan kadar kafein dalam kopi 

Data Rata-rata 

Absorbansi 

Konsentrasi (mg/L) 

Spike 0,332 6,4558 

Contoh 0,089 1,5722 

 

Hasil uji akurasi penentuan kadar kafein 

dalam kafein yaitu sebesar 111,71%. Nilai 

recovery yang diterima pada konsentrasi ppm 

yaitu 110-120%. 

 

Ketidakpastian Pengukuran  

Menurut EURACHEM [8] ketidakpastian 

dapat didefinisikan sebagai parameter yang 

terkait dengan hasil pengukuran, yang 

mencirikan dispersi dari nilai-nilai yang cukup 

dapat dihubungkan dengan besaran ukur.  

Dalam menghitung ketidakpastian 

pengukuran maka diperlukan diagram tulang 

ikan untuk menentukan sumber-sumber 

ketidakpastian.  Terdapat tiga tahapan 

menentukan ketidakpastian yaitu 

ketidakpastian baku, ketidakpastian 

gabungan dan ketidakpastian diperluas.   

Rumus untuk menentukan kadar kafein pada 

kopi untuk penelitian ini adalah  

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 = (
10−2 𝑥 𝑐 𝑥 𝑣1

𝑣2 𝑥 𝑚
) % 
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Rumus penetapan kadar selanjutnya 

dijadikan dasar untuk membuat diagram 

tulang ikan sebagaimana tersaji pada gambar 

2.  Nilai ketidakpastian pengukuran pada 

pengujian kafein dipengaruhi oleh konsentrasi 

dari kurva kalibrasi (c), massa sampel kopi 

(m), volume pengambilan sampel (V1), 

volume total larutan (V2) dan presisi hasil 

pengamatan .  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram tulang ikan penentuan 

kadar kafein. 

Hasil perhitungan untuk ketidakpastian baku 

penentuan kafein dalam kopi disajikan melalui 

Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai ketidakpastian baku 

Asal 
ketidakpastian 

Nilai 
(X) 

Satuan 
Ketidakpastian 

baku (Ux) 

Konsentrasi 1.57 mg/L 0.052 

Massa 1000 mg 0.058 

Volume 
sampel 

0.15 mL 0.001 

Volume 
pengenceran 

9 mL 0.007 

Repitabilitas 1 
 

0.047 

 

Ketidakpastian baku kemudian digunakan 

untuk menentukan nilai ketidakpastian 

gabungan dan diperoleh nilainya sebesar 

0,055%, sehingga dengan menggunakan 

selang kepercayaan sebesar 95% dengan 

factor cakupan 2 maka ketidakpastian 

diperluas dari pengujian kafein dalam kopi 

sebesar 0,11%.  

Penyumbang ketidakpastian terbesar berasal 

dari repitabilitas atau pengulangan pengujian 

sebesar 66,76%, sedangkan ketidakpastian 

asal konsentrasi dari kurva kalibrasi 

menyumbang 33%. Ketidakpastian asal 

massa dan volume masing-masing 

menyumbang ketidakpastian kurang dari 1% 

sebagaimana tertuang di dalam gambar 2. 

 

Gambar 2. Kontribusi ketidakpastian 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

Hasil validasi metode memiliki nilai 

presisi yang baik yaitu sebesar %RSD 5,18 

lebih kecil dari %CV Horwitz 14,92%, akurasi 

yang bisa diterima yaitu sebesar 111,71%, 

LOD dan LOQ sebesar 0,2856 mg/L dan 

0,9519 mg/L, serta linieritas yang baik (r2) 

0,9989. Nilai tersebut memberika informasi 

bawah metode ini dapat digunakan sebagai 

metode tetap pada laboratorium. Kadar kafein 

yang diperoleh dari hasil pengujian dengan 

mempertimbangkan nilai ketidakpastian 

diperoleh 0,96 ± 0,11% 
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Abstrak. Penelitian ini mempelajari kemampuan karbon aktif dari tempurung keluwak sebagai adsorben 

untuk menurunkan bilangan asam dan bilangan peroksida pada jelantah. Pemurnian jelantah dengan karbon 

aktif diharapkan meningkatkan kualitas jelantah untuk memperpanjang penggunaan minyak. Pembuatan 

karbon aktif tempurung keluwak diawali dengan proses dehidrasi, kemudian karbonisasi tempurung keluwak 

pada suhu 700 ºC selama 1 jam dan dilanjutkan dengan proses aktivasi. Aktivasi karbon dilakukan dengan 

konsentrasi aktivator H3PO4 9% selama 24 jam. Proses pemurnian jelantah dilakukan dengan variasi waktu 

interaksi 20, 40, 60, 80, 100 menit dengan massa adsorben sebesar 10 gram. Jelantah yang digunakan adalah 

minyak artificial hasil pemanasan 0, 30, 60, 90, 120  menit. Penentuan bilangan asam dan bilangan peroksida 

dilakukan terhadap jelantah sebelum dan sesudah proses pemurnian. Jelantah yang digunakan hasil 

pemanasan 0, 30, 60, 90, 120 menit sebelum dan setelah pemurnian. Hasil rata-rata yang didapatkan adalah 

bilangan asam sebelum pemurnian sebesar 0.4862 mg/g; 0.9724 mg/g; 1.4586 mg/g; 2.0009 mg/g; 2.6180 

mg/g dan setelah pemurnian sebesar 0.4862 mg/g; 0.4862 mg/g; 0.4862 mg/g; 0.5049mg/g; 0.5049 mg/g. 

Bilangan peroksida sebelum pemurnian sebesar 3.3333; 6.6667 meq/kg; 10.6667 meq/kg; 15.3333 meq/kg; 

22.6667 meq/kg dan setelah pemurnian sebesar dari 3.3333 meq/kg; 3 meq/kg; 3.3333 meq/kg; 3.3333 

meq/kg; 3 meq/kg. Model kinetika adsorpsi yang sesuai yaitu orde satu mencapai kesetimbangan dengan 

konstanta laju sebesar 0.0273 g/mol.min. 

Kata-Kata Kunci: karbon aktif, tempurung keluwak, pemurnian, jelantah 

 

Abstract. This study aims to investigate the ability of activated carbon from keluwak shell as adsorbent to 

decrease the concentration of acid number and peroxide value (PV) on the waste cooking oil by the 

purification process. Purification of waste cooking oil with activated carbon from keluwak shell was expected 

to improve the quality of waste cooking oil in order to extend the using time of the oil. Activated carbon from 

keluwak shell production begins with the dehydration process, carbonization at 700 ° C for 1 hour and 

activation. Activation was done by using a variation H3PO4 activator concentration of 9% and the activation 

time is 24 hour. The process of waste cooking oil purification was done by variation of interaction time 20, 40, 

60, 80, 100 minutes with adsorbent mass of 10 grams. Waste cooking oil used was artificial of heating 0, 30, 

60, 90, 120 minutes. The determining of acid number and peroxide value was done through waste cooking oil 

before and after purification. The average yield obtained was the acid number before purification of 0.4862 

mg / g; 0.9724 mg / g; 1.4586 mg / g; 2.0009 mg / g; 2.6180 mg / g and after purification of 0.4862 mg / g; 

0.4862 mg / g; 0.4862 mg / g; 0.5049mg / g; 0.5049 mg / g. Peroxide number before purification is 3.3333; 

6.6667 meq / kg; 10.6667 meq / kg; 15.3333 meq / kg; 22.6667 meq / kg and after purification of 3.3333 meq / 

kg; 3 meq / kg; 3.3333 meq / kg; 3.3333 meq / kg; 3 meq / kg. The kinetics model of adsorption that is suitable 

first order reach equilibrium with rate constants is 0.0273 g/mol.min. 

Keywords: activated carbon, keluwak shell, purification, waste cooking oil. 

 

PENDAHULUAN 

Jelantah adalah minyak goreng bekas yang 

telah digunakan secara berulang-ulang dengan 

suhu tinggi. Kebanyakan jelantah adalah 

minyak yang telah rusak. Karena sebagian 

ikatan rangkap menjadi jenuh akibat proses 

menggoreng [1]. Apabila bahan pangan yang 

digoreng dengan jelantah masuk kedalam 

tubuh, maka dapat mengganggu kesehatan 

seperti keracunan,  pengendapan lemak dalam 

pembuluh darah dan pemicu penyakit kanker. 

Upaya yang dilakukan agar jelantah
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dapat digunakan kembali yaitu pemurnian 

dengan metode adsorpsi. Adsorben yang biasa 

digunakan adalah silika gel, karbon aktif, 

zeolit atau alumina. 

Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu 

zat pada permukaan zat lain. Terdapat dua 

jenis adsorpsi yaitu adsorpsi fisika dan kimia. 

Adsorpsi fisika adalah proses interaksi antara 

adsorben dengan adsorbat melibatkan gaya 

Van der Waals serta gaya elektrostatik yang 

bersifat reversible dan relatif lemah. Adsorpsi 

kimia terjadi karena adanya pembentukan 

ikatan kimia antara adsorbat dan adsorben 

yang bersifat irreversible [2].   

Metode adsorpsi ini diharapkan dapat 

menurunkan bilangan asam dan bilangan 

peroksida pada jelantah. Alternatif penerapan 

metode adsorpsi dengan karbon aktif dipilih 

karena karbon aktif relatif mudah dan murah 

dalam pembuatan dan berpotensi digunakan 

sebagai adsorben dalam pemurnian jelantah.  

Karbon aktif merupakan karbon yang 

telah diaktivasi sehingga luas permukaan yang 

dihasilkan semakin besar dengan demikian 

daya adsorpsi menjadi lebih baik. Suatu bahan 

jika semakin banyak kandungan selulosa, 

hemiselulosa dan lignin, maka akan semakin 

baik karbon aktif yang dihasilkan [3]. Disisi 

lain pada proses adsorpsi hal yang penting 

untuk diketahui adalah kinetika adsorpsi. 

Kinetika adsorpsi dapat diketahui dari 

penentuan model kinetika dan konstanta laju 

yang dihasilkan pada adsorpsi jelantah oleh 

karbon aktif tempurung keluwak. 

Penelitian tentang pembuatan dan 

karakterisasi karbon aktif dari tempurung 

keluwak telah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa karbon 

aktif dari tempurung keluwak yang diaktivasi 

dengan H3PO4 9% telah sesuai dengan SNI 06-

3730-1995 tentang Persyaratan Karbon Aktif. 

Karbon aktif tempurung keluwak memiliki 

kadar air sebesar 4.1314%; kadar abu sebesar 

1.0322%; kadar zat menguap sebesar 

14.7426%; kadar karbon terikat sebesar 

85.7173%; daya serap terhadap iodium sebesar 

757.0781 mg/g; dan daya serap terhadap 

benzena sebesar 25.5735%. Pada penelitian 

tersebut belum dilakukan uji kemampuan 

karbon aktif tempurung keluwak sebagai 

adsorben.  

Pada kesempatan kali ini karbon aktif 

dimanfaatkan sebagai adsorben pada 

pemurnian jelantah. Jelantah sebelum dan 

setelah pemurnian perlu adanya penentuan 

bilangan asam dan bilangan peroksida. Hasil 

bilangan asam dan bilangan peroksida jelantah 

sebelum dan setelah pemurnian disesuaikan 

dengan SNI 3741:2013 tentang Standar Mutu 

Minyak Goreng sehingga dapat diketahui 

layak tidaknya untuk dipakai kembali sebagai 

minyak goreng yang aman. 

 

METODE 

Alat  

Kertas saring Whatman no 42, kertas 

saring, pH universal, peralatan gelas yang 

umum digunakan di laboratorium, statif dan 

klem, mortal dan alu, pipet ukur, propipet, 

ayakan 60 mesh, termometer, hot plate, stirrer,  

refluks, pipa plastik, kompor listrik, neraca 

digital, oven listrik, tanur. 

Bahan 

Tempurung keluwak, minyak goreng 

kemasan berbahan dasar kelapa sawit, larutan 

H3PO4 9%, aquades, etanol 95%, KOH 0,1 N, 

indikator pp, asam asetat glasial, kloroform, 

KI jenuh, Na2S2O3 0,1 N, indikator amilum. 

 

Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan Karbon Aktif Tempurung 

Keluwak 

a. Tahap Dehidrasi 

Tempurung keluwak yang akan digunakan 

dicuci dari kotoran yang menempel, 

dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil 

dan dikeringkan dengan oven dengan suhu 

110ºC selama 1 jam. 

 

b. Tahap Karbonisasi 
Tempurung keluwak yang telah bersih dan 

kering dikarbonisasi dengan cara 

memanaskan tempurung tersebut pada 

tanur dengan suhu 700ºC selama 1 jam 

kemudian digiling dan diayak dengan 

ayakan 60 mesh. Karbon yang dihasilkan 

dihitung besar rendemennya dengan 

persamaan 1. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 = 

 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢
 x 100%..................... (1) 

 

c. Tahap Aktivasi Karbon  
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Sebanyak 1 gram serbuk karbon direndam 

dengan aktivator H3PO4 9%, dibiarkan 

selama  24 jam dengan perbandingan 1:3 

(b/b). Kemudian karbon aktif dicuci dengan 

aquades hingga pH netral. Dikeringkan 

pada suhu 105ºC selama 24 jam. 

 

2. Pemurnian Jelantah 

a. Persiapan sampel 
Sampel jelantah didapatkan dari proses 

pemanasan minyak goreng kemasan pada 

suhu 200-300 ºC selama 0, 30, 60, 90, 120 

menit. 

 

b. Proses Adsorpsi  

Sebanyak 100 gram minyak dari tiap proses 

pemanasan yakni  30, 60, 90, 120 menit 

dimasukkan 10 gram serbuk karbon aktif 

tempurung keluwak kemudian diaduk 

selama 20 menit sekali pada suhu 100 ºC 

[4]. Pengadukan dilakukan dengan 

penggunaan stirer [5]. Setelah itu, minyak 

disaring dengan segera menggunakan 

corong Buchner dan kertas saring Whatman 

No. 42 [6]. Selanjutnya diambil sampel 

untuk dianalisis bilangan asam/BA, 

bilangan peroksida/PV [7]. 

 

c. Penentuan bilangan asam  

Minyak sebanyak 10 g ditambah 50 ml 

alkohol 95% kemudian dipanaskan selama 

30 menit dalam penangas air sambil diaduk 

dan direfluks. Setelah didinginkan 

kemudian dititrasi dengan KOH 0,1 N 

menggunakan indikator pp sampai tepat 

warna merah jambu. 

Bilangan asam = 

 
ml KOH x N KOH x BM KOH

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ (𝑔𝑟𝑎𝑚)
 ....................... (2) 

Keterangan: 

ml KOH = jumlah ml KOH untuk 

titrasi 

N KOH = Normalitas larutan KOH 

BM KOH = Bobot Molekul KOH (56,1) 

Bobot  = Bobot Sampel (gram) 

 

d. Penentuan bilangan peroksida  

Minyak sebanyak 5 gr ditambahkan 30 ml 

campuran pelarut terdiri dari 60% asam 

asetat glasial dan 40% kloroform. Setelah 

minyak larut, ditambahkan 0,5 ml larutan 

KI jenuh sambil dikocok, setelah dua menit 

sejak penambahan KI, tambahkan 30 ml 

aquades sehingga akan terjadi pelepasan 

iod (I2). Iod yang bebas dititrasi dengan 

Na2S2O3 0,1 N sampai warna kuning hilang 

kemudian ditambahkan 0,5 mL indikator 

amilum sampai warna biru hilang. Dihitung 

angka peroksida yang dinyatakan dengan 

mili-eqivalen dari peroksida dalam setiap 

1000 g sampel. 

 

Bilangan peroksida = 

 
(ts – tb ) x N.Na2S2O3 x 1000

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔𝑟𝑎𝑚)
 ..................... (3) 

Keterangan: 

ts = Jumlah ml larutan Na2S2O3 untuk 

titrasi contoh 

tb = Jumlah ml larutan Na2S2O3  untuk 

titrasi blanko 

N. Na2S2O3  = Normalitas Na2S2O3 

 

HASILDAN DISKUSI 

1. Pembuatan Karbon Aktif Tempurung 

Keluwak 

Pembuatan karbon aktif tempurung 

keluwak diawali dengan tahap dehidrasi. 

Dehidrasi merupakan proses penyusutan 

kandungan air pada tempurung keluwak 

dengan oven pada suhu 110ºC selama 1 jam. 

Kadar air yang tinggi menjadi penghambat 

proses karbonisasi sehingga memerlukan 

waktu semakin panjang karena uap yang 

dihilangkan semakin banyak. Tahap dehidrasi 

ini menghasilkan kadar air pada tempurung 

keluwak sebesar 15.8868%. 

Tahap selanjutnya adalah karbonisasi 

tempurung keluwak. Karbonisasi dilakukan 

pada suhu 700 ºC selama 1 jam yang 

menyebabkan terjadi dekomposisi material 

organik bahan baku dan pengeluaran pengotor. 

Selama proses karbonisasi berlangsung, zat-zat 

volatil yang terkandung dalam tempurung 

keluwak akan habis menguap dan terbakar. 

Proses ini menjadi penyebab penyusutan 

ukuran pada sampel, karena habisnya 

komponen pada sampel sehingga hanya tersisa 

karbon. Tahap karbonisasi menghasilkan rata-

rata rendemen karbon tempurung keluwak 

sebesar 37.8408%. Karbon dihasilkan dari 

pembakaran tidak sempurna selulosa 

tempurung keluwak. Secara umum reaksinya 

dapat ditulis sebagai berikut: 

(𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛+ 𝑂2(𝑔)→ 𝐶(𝑠)+ 𝐶𝑂(𝑔)+ 𝐻2𝑂(𝑔) 
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Pada tahap ini terjadi pembentukan pori 

pada karbon. Pembentukan pori pada karbon 

disebabkan adanya proses penguapan zat 

terbang dari bahan baku akibat karbonisasi [8]. 

Selanjutnya tahap yang dilakukan adalah 

aktivasi karbon tempurung keluwak dengan 

aktivator H3PO4 9% selama 24 jam. 

Dilanjutkan pencucian dengan aquades sampai 

pH karbon aktif netral. Setelah itu karbon aktif 

dikeringkan dalam oven dengan suhu 105ºC 

selama 24 jam agar sisa air pencucian 

menguap. Tahap aktivasi dilakukan dengan 

tujuan untuk membuat volume pori-pori 

karbon yang terbuka semakin besar sehingga 

daya serap yang dihasilkan lebih baik. 

 

2. Pemurnian Jelantah 

Jelantah yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni artificial minyak kemasan 

berbahan dasar kelapa sawit. Minyak 

dipanaskan pada hot plate selama waktu 30, 

60, 90, 120 menit dengan suhu pemanasan 

200-300ºC. Semakin lama waktu pemanasan 

maka kondisi fisik minyak berubah dari warna 

kuning keemasan menjadi kecoklatan. Bau 

yang dihasilkan juga semakin tengik. Setiap 

minyak hasil pemanasan ditentukan bilangan 

peroksida dan bilangan asam. Data hasil 

analisis bilangan asam dan bilangan peroksida 

minyak goreng sebelum proses pemurnian 

disajikan dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata bilangan asam dan bilangan 

peroksida jelantah sebelum pemurnian 
Lama 

Pemanasan 

(menit) 

Bilangan 

Asam 

(mg/g) 

Bilangan 

Peroksida 

(meq/Kg) 

0 0.4862 3.3333 

30 0.9724 11.6667 

60 1.4586 21.6667 

90 2.0009 35.3333 

120 2.6180 42.6667 

 

Pemurnian jelantah diawali dengan 

penimbangan minyak hasil pemanasan 

sebanyak 100 gram. Kemudian dimasukkan 

kedalam erlenmeyer dan ditambah 10 gram 

karbon aktif. Setelah itu diaduk dengan stirer 

selama 20 sampai 100 menit. Setiap 

pengadukan 20 menit sekali dimatikan alat dan 

dilanjutkan penyaringan menggunakan kertas 

saring Whatman no 42. Selanjutnya, minyak 

hasil penyaringan ditentukan bilangan asam 

dan bilangan peroksida. Prosedur pemurnian 

tetap dilakukan pada 20 menit selanjutnya 

hingga didapatkan bilangan asam dan bilangan 

peroksida mendekati atau sama dengan 

minyak goreng pemanasan 0 menit. Bilangan 

asam dan bilangan peroksida pada jelantah 

yang telah dimurnikan memiliki waktu 

interaksi tertentu sehingga tidak bisa 

mengikuti penambahan waktu interaksi untuk 

pemurnian jelantah hasil pemanasan yang lain. 

Setiap jelantah yang dimurnikan memiliki 

waktu interaksi berbeda sampai dihasilkan 

bilangan asam dan bilangan peroksida yang 

sesuai dengan standar.  Bilangan asam dan 

bilangan peroksida setelah pemurnian 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata bilangan asam dan bilangan 

peroksida jelantah dengan variasi  waktu 

interaksi proses pemurnian 
X 

R 
X0 X1 X2 X3 X4 X5 

R0 

0.4862      

3.3333      

R1 
0.9724 0.4862     

11.6667 3     

R2 

1.4586 0.8602 0.4862    

21.6667 10.3333 3.3333    

R3 
2.0009 1.5521 1.1033 0.8228 0.5049  

35.3333 25.3333 17.6667 9 3.3333  

R4 

2.618 2.1879 1.6643 1.2342 0.8415 0.5049 

42.6667 32.6667 23.3333 16.3333 9.3333 3 

Keterangan:  

 X0-X4 = Waktu interaksi 0, 20, 40, 60, 

80, 100 menit 

 R0-R4 = Sampel minyak dengan  

   pemanasan 0, 30, 60, 90, 120 menit 

   = Bilangan asam 

       = Bilangan peroksida 

 

 Pada tabel 2 menunjukkan penurunan 

bilangan asam dan bilangan peroksida pada 

berbagai variasi waktu interaksi. Kualitas 

jelantah dapat dilihat dari hasil penurunan 

bilangan asam, bilangan peroksida yang 

dihasilkan serta kondisi fisik minyak darri segi 

bau dan warna. Bilangan asam dan bilangan 
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peroksida yang didapatkan sama atau 

mendekati bilangan asam dan bilangan 

peroksida minyak pemanasan 0 menit. Selain 

itu terjadi perubahan warna jelantah dari 

kuning kecoklatan menjadi kuning keemasan 

kembali. Hasil ini telah sesuai dengan SNI 

3741:2013 tentang persyaratan mutu minyak 

goreng untuk kriteria uji bilangan asam dan 

bilangan peroksida, serta uji warna dan bau 

sehingga jelantah hasil pemurnian dapat 

digunakan untuk menggoreng kembali. Data 

persentase penurunan bilangan asam dan 

bilangan peroksida jelantah setelah pemurnian 

dengan karbon aktif tempurung keluwak 

disajikan pada Tabel 3. 

 

 Pemurnian jelantah bertujuan untuk 

mengembalikan kualitas buruk minyak goreng 

yang telah menjadi jelantah agar sesuai dengan 

mutu minyak goreng layak pakai. Minyak 

goreng dengan pemanasan berulang kali 

menimbulkan kerusakan yang disebabkan 

adanya reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi terjadi 

ketika ada interaksi antara sejumlah oksigen 

dengan minyak atau lemak. Hal ini 

mengakibatkan bau tengik pada minyak. 

Pemanasan minyak berulang-ulang akan 

menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas 

dengan oksigen membentuk peroksida aktif 

yang dapat membentuk hidroperoksida yang 

bersifat sangat tidak stabil [9].  

 

3. Kinetika Adsorpsi Karbon Aktif 

Tempurung Keluwak Terhadap Jelantah 

 Model kinetika adsorpsi berfungsi untuk 

menunjukkan tingkat laju adsorpsi suatu 

adsorbat. Laju adsorpsi merupakan salah satu 

langkah penting proses adsorpsi dalam 

perancangan suatu sistem adsorpsi [10]. Data 

kinetika adsorpsi bertujuan untuk memahami 

dinamika proses pengikatan yang berhubungan 

dengan orde dari konstanta laju. Kesesuaian 

antara data eksperimen dan model kinetika 

yang diprediksi dinyatakan dengan nilai 

koefisien determinasi (R2). Penentuan model 

kinetika adsorpsi karbon aktif tempurung 

keluwak pada jelantah dilakukan melalui dua 

tahap. Tahap pertama yaitu hasil penelitian 

bilangan peroksida jelantah setelah proses 

pemurnian oleh karbon aktif tempurung 

keluwak dengan variasi waktu interaksi. Tahap 

kedua yaitu penerapan model kinetika orde 

satu mencapai kesetimbangan dan pseudo 

second-order. Persamaan kinetika adsorpsi 

akan menghasilkan konstanta laju adsorpsi 

karbon aktif tempurung keluwak terhadap 

jelantah. Hasil data model kinetika adsorpsi 

jelantah oleh karbon aktif disajikan pada tabel 

4 dan 5. 

 

Tabel 4. Hasil data model kinetika adsorpsi orde satu mencapai kesetimbangan untuk 100 gr jelantah 

meq/kg oleh adsorben 10 gr karbon aktif tempurung keluwak 

Waktu 

(menit) 

Ca 

(mek/kg) 

Co 

(mek/kg) 

Ca 

(mol/Kg) 

Co 

(mol/kg) 

Co/Ca  

(mol/kg) 

ln 

Co/Ca 
t/Ca (ln(Co/Ca))/Ca 

20 32.6667 42.6667 0.0327 0.0427 1.3061 0.2671 612.2443 8.1754 

40 23.3333 42.6667 0.0233 0.0427 1.8286 0.6035 1714.2882 25.8659 

60 16.3333 42.6667 0.0163 0.0427 2.6123 0.9602 3673.4769 58.7887 

80 9.3333 42.6667 0.0093 0.0427 4.5714 1.5198 8571.4592 162.8395 

100 3 42.6667 0,0030 0,0427 14,2222 2,6548 33333,3333 884,9355 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7 

2017 

 

168  
 

 

Tabel 5. Hasil data model kinetika adsorpsi 

pseudo second-order untuk 100 gr jelantah 

meq/kg oleh adsorben 10 gr karbon aktif 

tempurung keluwak 

Waktu 

(menit) 

Ct 

 (mol/g) 
t/Ct 

20 0.0000100 2000000 

40 0.0000193 2068958 

60 0.0000263 2278475 

80 0.0000333 2399995 

100 0.0000397 2521006 

 

Berikut disajikan parameter kinetika 

adsorpsi yang dihasilkan pada pemurnian 

jelantah oleh karbon aktif tempurung keluwak 

pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Parameter Model Kinetika Adsorpsi 

Jelantah Oleh Karbon Aktif Tempurung 

Keluwak 
Model Kinetika Adsorpsi 

Orde Satu Mencapai 

Keseimbangan 
Pseudo Second-Order 

ks (min-1) R2 k2 (min-1) R2 

0.0273 0.9958 0.004251 0.9821 

Keterangan: 

 ks dan k2= konstanta laju adsorpsi 

 R2    = nilai koefisien determinasi 

 

Nilai R2 paling besar terletak pada model 

kinetika orde satu mencapai kesetimbangan 

dengan nilai R2 sebesar 0.9958 daripada 

pseudo second order sebesar 0.9821. 

Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa 

model kinetika yang sesuai untuk 

menggambarkan proses pemurnian jelantah 

oleh karbon aktif tempurung keluwak dengan 

metode adsorpsi adalah model kinetika 

adsorpsi orde satu mencapai kesetimbangan. 

Hasil yang didapatkan menunjukkan nilai 

derajat linieritas mendekati 1 daripada pseudo 

second order. Berdasarkan harga konstanta 

laju adsorpsi yang dihasilkan oleh kedua 

model diatas, menunjukkan nilai orde satu 

mencapai kesetimbangan lebih besar daripada 

pseudo second order sehingga laju adsorpsi 

karbon aktif tempurung keluwak memiliki 

kemampuan baik dalam pemurnian jelantah. 

Nilai konstanta merupakan parameter cepat 

lambatnya proses adsorpsi, semakin besar nilai 

k maka semakin cepat pula proses adsorpsi 

[11]. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu: 

1. Kualitas jelantah hasil pemurnian pada 

berbagai variasi waktu interaksi untuk 

persentase penurunan bilangan asam dan 

bilangan peroksida selama 30 menit sebesar 

50% dan 55% , untuk waktu 60 menit 

sebesar 66.67% dan 68.75%, untuk waktu 

90 menit sebesar 74.77% dan 78.26%, 

untuk waktu 120 menit sebesar 80.71% dan  

86.76 %. 

2. Kinetika adsorpsi yang sesuai 

menggambarkan proses pemurnian jelantah 

oleh karbon aktif tempurung keluwak yaitu 

mengikuti model kinetika adsorpsi orde 

satu mencapai kesetimbangan dengan 

konstanta laju sebesar 0.0273/menit. 
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Abstrak 
 

Fenol dan derivatnya merupakan bahan pencemar prioritas yang masuk dalam daftar bahan 

kimia berbahaya menurut Environmental Protection Agensi (EPA). Senyawa ini ditemukan dalam air, 

tanah, sedimen dan berpotensi menyebabkan bioakumulasi. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental dimana hewan uji diberi perlakuan dengan senyawa fenol pada berbagai konsentrasi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perubahan fisik yang menjadi indikator visual 

adanya pencemaran senyawa fenol dan menentukan kadar senyawa fenol dalam jaringan otot hewan 

uji. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan adanya perubahan fisik hewan uji selama perlakuan 

yang menjadi indikator pencemaran senyawa fenol. Adapun kadar senyawa fenol yang terakumulasi 

dalam jaringan otot hewan uji dianalisis dengan metoda HPLC. 

 

Kata Kunci : Fenol, Ikan Mas, Cyprinus Carpio,Bioakumulasi, HPLC 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Bioakumulasi adalah penumpukan 

sejumlah zat yang bersifat toksit di 

dalam tubuh makluk hidup. Fenol 

merupakan salah satu senyawa kimia 

yang bersifat toksit. Bila tertelan dan 

terhirup dapat menyebabkan mual dan 

muntah,  pada konsentrasi yang tinggi 

dapat menyebabkan gangguan sistem 

peredaran darah, iritasi selaput lendir, 

pecahnya sel darah merah dan jantung 

berdebar-debar. Bila kontak dengan kulit 

dapat menyebabkan luka bakar, iritasi 

dan pembengkakan.  

Fenol dan derivatnya merupakan 

bahan pencemar prioritas yang masuk 

dalam daftar bahan kimia berbahaya 

menurut Environmental Protection 

Agensi (EPA). Senyawa ini ditemukan 

dalam air, tanah, dan sedimen [Opeolu 

dkk., 2010, Cretu dkk., 2011].  Dalam 

lingkungan air, senyawa-senyawa ini 

mempunyai tingkat toksisitas yang 

tinggi. Tingkat toksisitas yang 

ditimbulkan sangat bergantung pada 

jumlah dan jenis atom dan molekul yang 

melekat pada cincin aromatik [Dewilda 

dkk., 2012].  Pada jangkauan konsentrasi 

yang cukup tinggi, senyawa ini bersifat 

toksik dan menyebabkan kematin pada 

ikan. Pada jangkauan konsentrasi sekitar 

1 ppb dapat menyebabkan rasa dan bau 

yang tidak baik pada air maupun ikan.  

Dinitrofenol dapat menyebabkan toksik 

dan bioakumulasi pada ganggang dan 

ikan dengan jangkauan konsentrasi 1 µM 

[Grynkiewicz dkk., 2008]. Senyawa – 
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senyawa ini berpotensi menyebabkan 

bioakumulasi [Zaki dkk., 2011, Gad 

dkk., 2008] pada organisme air baik 

melalui proses biokonsentrasi maupun 

biomagnifikasi. Proses bioakonsentrasi 

melibatkan penyerapan pada permukaan 

sel dan pengangkutan melalui membran 

sel ke bagian dalam sel.  

 Selain terakumulasi dalam tubuh 

makluk hidup, senyawa-senyawa ini juga 

dapat ditemukan pada sedimen. Hal ini 

disebabkan karena fenol sangat sulit 

didegradasi oleh organisme pendegradasi 

atau dekomposer sehingga mengendap 

pada dasar perairan.  

Senyawa - senyawa fenol yang 

terakumulasi dalam biota air dapat 

masuk ke dalam tubuh manusia melalui 

rantai makanan. Senyawa ini berbahaya 

terhadap kesehatan manusia, beberapa 

diantaranya dapat menyebabkan kanker.  

Kromatografi cair kinerja tinggi 

atau high performance liquid 

chromatography (HPLC) merupakan 

salah satu metode kromatografi yang 

sangat handal dalam memisahkan 

berbagai komponen atau senyawa yang 

berbeda kepolarannya. Fenol dan 

senyawa turunannya merupakan asam 

organik lemah dengan kepolaran yang 

bervariasi berdasarkan nilai pKa-nya. 

Jaringan otot atau daging ikan umunya 

mengandung protein dan lemak. Kedua 

kelompok senyawa ini mempunyai sifat 

dan kepolaran yang berbeda dengan 

senyawa fenol. Dengan demikian 

perbedaan sifat dari senyawa-senyawa 

ini dapat dimanfaatkan dalam 

menganalisis dan menentukan 

kandungan senyawa fenol dalam 

jaringan tubuh ikan dengan metode 

HPLC.  

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Fenol dan turunannya merupakan 

polutan yang terdapat dalam limbah dari 

berbagai aktivitas manusia seperti rumah 

tangga, rumah sakit, pertanian, industri 

dan pabrik bahan kimia, obat-obatan, 

tekstil, kertas, pulp, dan lain-lain [Gad 

dkk., 2008, Cretu dkk., 2011]. Senyawa 

ini ditemukan dalam air, tanah, dan 

sedimen [Santana dkk., 2008], yang 

dapat menyebabkan toksik dan 

bioakumulasi pada organisme baik 

hewan maupun tumbuhan.  

Senyawa fenol dapat menyebabkan 

bioakumulasi pada ikan nila yakni pada  

pada organ hati, insang dan jaringan 

otot. Akumulasi pada hati mencapai 18,3 

ppm dan pada daging mencapai 3,62 

ppm [Gad dkk., 2008].  

Kandungan senyawa fenol dalam 

berbagai sampel lingkungan dapat 

dianalisis dengan metode kromatografi. 

Salah satu metode kromatografi cair 

(liquid Chromatography, LC) yang 

sangat handal adalah kromatografi cair 

kinerja tinggi (high performance liquid 

chromatography, HPLC). HPLC 

merupakan suatu tipe kromatografi cair 

yang digunakan untuk pemisahan dan 

kuantifikasi komponen - komponen 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7 

2017 

 

172  

 

analit yang terlarut dalam suatu larutan.  

Pemisahan terjadi sebagai akibat 

interaksi antara gugus fungsi dari 

molekul analit (terlarut), molekul pelarut 

dan fasa diam. Interaksi yang terjadi 

dapat berupa ikatan hidrogen, gaya van 

der Waals dan gaya elektrostatik. 

Kromatografi cair fasa terbalik 

(Reversed-Phase Liquid romatography, 

RPLC) merupakan metode pemisahan 

berdasarkan kepolaran analit. Dalam 

RPLC, fasa diamnya bersifat nonpolar, 

kebanyakan material kolomnya dikemas 

dengan okta desil silika (ODS C18), 

dimana silika dimodifikasi secara 

kovalen dengan gugus fungsi C18. Gugus 

fungsi okta desil (C18), oktill (C8), 

heksill (C6), propil (C3), fenil dan 

sikloheksil diikat pada permukaan silika 

yang mengubah silika (permukaan fasa 

diam) menjadi nonpolar dan hidrofobik. 

Interakasi yang terjadi dalam RPLC 

merupakan interaksi hidrofobik antara 

fasa gerak yang polar, analit yang relatif 

nonpolar dan fasa diam yang polar 

[Malviya dkk., 2009]. 

Fasa gerak bersifat lebih polar dari 

pada fasa diamnya. Air dan campuran air 

dengan pelarut organik seperti metanol, 

asetonitril dan tetrahidrofuran 

merupakan pelarut yang umunya 

digunakan sebagai fasa gerak. 

Kebanyakan molekul organik 

mempunyai bagian nonpolar yang sama, 

sehingga retensi dalam RPLC timbul 

akibat air dalam fasa gerak mengusir 

bagian nonpolar dari molekul terlarut 

dan memfasilitasi interaksinya dengan 

gugus fungsi nonpolar dari silika (fasa 

diam). Molekul-molekul terlarut terelusi 

dengan urutan berdasarkan 

meningkatnya hidrofobisitas atau 

menurunnya kepolaran. 

Metode HPLC telah banyak 

digunakan dalam analisis senyawa-

senyawa organik. Fenol dan turunananya 

merupakan senyawa dengan tingkat 

kepolaran yang bervariasi (pKa 0,42 – 

10,30). Sifat inilah yang dapat 

dimanfaatkan untuk analisis senyawa 

fenol menggunakan HPLC. Senyawa – 

senyawa yang mempunyai pKa yang 

berbeda mempunyai interaksi yang 

berbeda pula dengan fasa diam dalam 

kolom sehingga dapat dipisahkan.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Sampel dan teknik pengambilan 

sampel  

Yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah ikan mas (cyprinus 

carpio). Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah random 

sampling. 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

laboratorium Kimia Universitas Katolik 

Widya Mandira Kupang yang 

berlangsung dari bulan Mei hingga Juli 

2017. 
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Alat dan bahan yang digunakan 

Dalam preparasi larutan digunakan 

alat-alat gelas standar yang umumnya 

digunakan di laboratorium kimia. Dalam 

persiapan dan preparasi sampel 

digunakan alat-alat pendukung berupa 

wadah hidup ikan (aquarium), pisau, 

blender, botol reagen, kertas saring. 

Selain alat-alat gelas dan alat-alat 

pendukung, digunakan pula instrumen 

HPLC (kolom C18 dengan detektor UV-

Vis) untuk analisis.  

 

Prosedur Kerja 

Pembuatan Larutan Stadar  

Untuk keperluan dalam eksperimen ini 

dibuat larutan induk fenol 1000 ppm. 

Larutan standar fenol 1000 ppm dibuat 

dengan menimbang 1 gram (1000 mg) 

fenol, dilarutkan dan diencerkan dengan 

aguades dalam labu takar 1 L hingga 

tepat tanda batas. Pekerjaan ini 

dilakukan dengan cepat karena fenol 

sangat higroskopis. 

 

Pembuatan Larutan Uji 

Untuk keperluan uji paparan, dibuat 

larutan uji  fenol dengan 3 variasi 

konsentrasi yaitu 1 ppm, 2,4 ppm dan 5 

ppm. Larutan uji ini dibuat dengan cara 

mengencerkan larutan induk. Larutan uji 

1 ppm dibuat dengan cara mengambil 1 

mL larutan induk kemudian diencerkan 

dengan air di dalam labu takar 1 L 

hingga tepat tanda batas 1 L kemudian 

dihomogenkan. 

Larutan uji 2,4 ppm dibuat dengan cara 

mengambil 2,4 mL larutan induk 

kemudian diencerkan dengan air di 

dalam labu takar 1 L hingga tepat tanda 

batas 1 L kemudian dihomogenkan. 

Larutan uji 5 ppm dibuat dengan cara 

mengambil 5 mL larutan induk 

kemudian diencerkan dengan air di 

dalam labu takar 1 L hingga tepat tanda 

batas 1 L kemudian dihomogenkan. 

 

Uji paparan senyawa fenol pada 

hewan uji 

Dalam uji ini digunakan 4 variasi 

konsentrasi senyawa fenol yaitu 2,4 

ppm, 1 ppm, 5 ppm dan kontrol. 

Sebanyak 18 hewan uji dimasukan ke 

dalam 3 buah wadah yang berisi 5 L air 

yang masing-masing mengandung 1 

ppm, 2,4 ppm dan 5 ppm senyawa fenol. 

Setiap 2 hari dilakukan pergantian air. 

Uji ini dilakukan selama 6 minggu.  

 

Indikator visual paparan senyawa 

fenol pada hewan uji 

Setelah 6 minggu hewan uji 

diambil dan diamati keadaan fisik (sisik, 

mata) dan organ insang.  

 

Analisis bioakumulasi senyawa fenol 

Setelah 6 minggu sampel diambil 

dan dipreparasi untuk analisis kadar 

senyawa fenol yang terakumulasi dalam 

jaringan otot. Sampel ikan dibersihkan 

dari sisiknya, dicuci dan diambil 

dagingnya dengan cara difilet dari 

bagian dorsal hingga sekitar 1 cm dari 
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bagian ekor. Jaringan otot ikan 

dihaluskan dengan blender dan 

diekstrasi dengan metanol. Hasil ekstrasi 

sampel dianalisis menggunakan 

instrumen HPLC.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Bioakumulasi senyawa fenol dalam 

tubuh ikan mas dan indikator visual 

paparan senyawa fenol terhadap ikan 

mas dipelajari dengan perlakuan tertentu 

dalam wadah terkontrol. Eksperimen ini 

dilakukan dengan menghidupkan hewan 

uji dalam media hidup (air) yang 

mengandung senyawa fenol dengan 

konsentrasi 1 ppm, 2,4 ppm dan 5 ppm. 

Eksperimen ini  berlangsung selama 6 

minggu.  

Konsentrasi 2,4 ppm merupakan 

konsentrasi yang diperoleh dari 

perhidungan berdasarkan uji 

pendahuluan dan uji letal median/uji 

akut (LC50 - 96 jam), sedangkan 

konsentrasi 1 ppm dan 5 ppm dipilih 

secara acak sebagai pembanding. 

Berdasarkan perlakuan ini, setelah 6 

minggu hewan uji diidentifikasi 

berdasarkan keadaan fisik tubuh (sisik, 

mata) dan organ insang. Berdasarkan 

hasil pengamatan, secara visual tidak 

tampak perbedaan indikator visual akibat 

paparan senyawa fenol terhadap hewan 

uji yang ditunjukan dalam Tabel 1 dan 

Gambar 1. 

Tabel 1. Keadaan fisik hewan uji  

 
 

 
Gambar 1.a. Keadaan fisik hewan uji 

setelah perlakuan 6 Minggu ( A: Normal,     B: 

Konsentrasi 1 ppm, C: Konsentrasi 2,4 ppm, C : 

Konsentrasi 5 ppm) 

 
Gambar 1.a. Keadaan insang hewan uji 

setelah perlakuan 6 Minggu ( A: Normal,     B: 

Konsentrasi 1 ppm, C: Konsentrasi 2,4 ppm, C : 

Konsentrasi 5 ppm) 

 

Berdasarkan Gambar 1, dilihat 

dengan jelas bahwa secara visual tidak 

tampak adanya perbedaan antara hewan 

uji yang diberi perlakuan senyawa fenol 

maupun kontrol. Dengan demikian 

secara visual tidak ditemukan indikasi 
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yang dapat dijadikan sebagai indikator 

visual adanya pencemaran senyawa 

fenol terhadap ikan mas. 

Analisis bioakumulasi terhadap 

hewan uji dilakukan setelah hewan uji 

diberi perlakuan selama 6 minggu. 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk 

menentukan kadar atau konsentrasi 

senyawa fenol yang terakumulasi dalam 

jaringan tubuh otot hewan uji.  

Analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan metode kromatografi 

yakni high performance liquid 

chromatography (HPLC). Berbagai hasil 

penelitian penentuan senyawa fenol 

dengan metode HPLC telah terbukti 

memberikan hasil yang baik, di 

antaranya waktu analisis yang singkat, 

limit detaksi yang kecil, presisi yang 

sangat baik, linieritas yang tinggi 

[Grynkiewicz dkk., 2002], sensitivitas 

yang tinggi, dan pemisahan yang baik 

[Da Silva dkk., 2005].  

 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa kehadiran 

senyawa fenol dalam lingkungan sangat 

berbahaya bagi organism-organisme 

yang berhabitat di dalamnya. 

Berdasarkan hasil penelitian tidak 

terdapat perubahan fisik pada tubuh ikan 

mas yang menjadi indikator visual 

pencemaran fenol dalam lingkungan 

perairan. 
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Abstrak: Berdasarkan angket pra penelitian di SMAK Sint Carolus Kupang yang diberikan 

kepada siswa kelas XII IPA  menunjukkan bahwa materi asam basa termasuk salah satu 

materi yang dianggap sulit oleh siswa. Sebagai akibatnya banyak siswa yang harus mengikuti 

pembelajaran remidial untuk mencapai ketuntasan belajar. Salah satu yang dapat dilakukan 

adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kimia sebagai suatu proses inkuiri aktif di 

mana siswa diberikan kesempatan bekerja pada suatu obyek dan kejadian serta menguji ide-ide 

mereka. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil 

belajar siswa kelas XI IPA SMAK Sint Carolus Kupang dalam pembelajaran yang 

mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model pembelajaran inkuiri dibandingkan siswa 

yang diajarkan dengan metode kovensional pada materi asam basa, 2) mendeskripsikan  aktivitas 

siswa kelas XI IPA SMAK Sint Carolus Kupang dalam pembelajaran yang mengintegrasikan 

strategi motivasi ARCS dalam model pembelajaran inkuiri pada materi asam basa, 3) 

mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAK Sint Carolus  Kupang dalam 

pembelajaran yang mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model pembelajaran inkuiri  

pada materi asam basa. Manfaat dalam penelitian ini: 1) siswa  pengalaman terlibat dalam 

pembelajaran yang mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model pembelajaran inkuiri 

sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajarnya, dan 2) menyajikan alternatif model 

pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran kimia, khususnya pada materi 

asam basa. Jenis penelitian ini adalah quasy experiment design. Subyek penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IPA SMAK Sint Carolus Kupang. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan 

cara  cluster random sampling. Penelitian ini dilakukan di SMAK Sint Carolus Kupang, Nusa 

Tenggara Timur. Desain penelitian ini menggunakan rancangan  Nonequivalen Control Group 

Design. Dalam penelitian ini variabel manipulasinya yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan 

strategi motivasi ARCS dalam model pembelajaran inkuiri dan pembelajaran konvensional. 

Variabel responnya antara lain aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Variabel kontrolnya 

adalah  materi ajar yang diberikan,  guru yang mengajar, waktu pembelajaran. Instrumen dalam 

penelitian ini adalah: lembar pengamatan aktivitas siswa; dan lembar  tes hasil belajar siswa. 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini  adalah: observasi dan tes hasil belajar. Adapun 

hasil penelitiannya adalah (1) adanya perbedaan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAK Sint 

Carolus dimana dalam pembelajaran yang mengintregrasikan strategi motivasi ARCS hasil 

belajar siswa lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang menerapkan metode 

konvensional; (2) aktivitas siswa mengalami peningkatan dalam pembelajaran yang 

mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model pembelajaran inkuiri; (3) perolehan hasil 

belajar siswa lebih tinggi dalam pembelajaran yang mengintegrasikan strategi motivasi ARCS 

dalam model pembelajaran inkuiri dibandingkan pembelajaran yang menerapkan metode 

konvensional.  

Kata-kata Kunci: Strategi Motivasi ARCS, Model Pembelajaran Inkuiri, Asam Basa 
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PENDAHULUAN 

Kimia merupakan mata pelajaran 

yang banyak mempelajari konsep abstrak. 

Keabstrakan pada materi kimia menjadikan 

kimia sebagai pelajaran yang kompleks, 

sehingga menyebabkan kesulitan bahkan 

miskonsepsi pada siswa. Kimia sebagai proses 

dan produk seharusnya mampu memberikan 

kontribusi yang cukup signifikan dalam 

meningkatkan kecerdasan dan prestasi belajar 

siswa. Data menunjukkan bahwa konsep-

konsep pada materi asam basa masih belum 

dapat dipahami siswa dengan baik dan benar, 

sehingga memperoleh presentase 

ketidaktuntasan ulangan harian yang paling 

tinggi dengan kriteria ketuntasan minimum 

(KKM) sebesar 75.  

Berdasarkan angket pra penelitian 

di SMAK Sint Carolus Kupang yang 

diberikan kepada siswa kelas XII IPA  

menunjukkan bahwa materi asam basa 

termasuk salah satu materi yang dianggap 

sulit oleh siswa. Sebanyak 41,53% 

menyatakan tidak menyukai materi asam 

basa karena sebagian besar siswa 

menyatakan kurang memahami materi 

tersebut. Sebagai akibatnya banyak siswa 

yang harus mengikuti pembelajaran 

remidial untuk mencapai ketuntasan 

belajar. Hasil wawancara dengan guru kimia 

SMAK Sint Carolus Kupang tanggal 8 

Maret  2016, diperoleh informasi bahwa 

pada materi asam basa ini siswa tidak 

melakukan kegiatan praktikum di 

laboratorium dikarenakan minimnya 

keterbatasan alat dan bahan di laboratorium  

padahal guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas harus dapat 

menempatkan aktivitas nyata anak dengan 

berbagai objek yang dipelajarinya sehingga 

siswa tidak dilatihkan keterampilan-

keterampilan sains dan menggunakan 

keterampilan-keterampilan tersebut untuk 

membangun atau menemukan 

konsep/prinsip/solusi dari permasalahan 

yang diajukan dalam pembelajaran (Nur, 

2011). Jika kondisi ini dibiarkan maka 

kemampuan siswa-siswa dalam bidang 

sains akan tetap berada dalam ranking 

terbawah. Oleh karena itu, perlu perubahan 

pola pikir yang digunakan sebagai 

landasan pembelajaran. Salah satu yang 

dapat dilakukan adalah merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran kimia sebagai 

suatu proses inkuiri aktif di mana siswa 

diberikan kesempatan bekerja pada suatu 

obyek dan kejadian serta menguji ide-ide 

mereka. Dalam model pembelajaran inkuiri, 

siswa diajarkan cara-cara mencari dan 

mengorganisasi data dan melatih siswa 

untuk terampil mengembangkan berbagai 

konsep. Inkuiri sebagai model pembelajaran 

akan memunculkan nurturant effect atau 

dampak iringan yaitu terbukanya wawasan 

dan kemampuan untuk mempertimbangkan 

alternatif dalam mengambil keputusan 

(Insani, 2011). Dengan pembelajaran inkuiri 

siswa diarahkan pada objek yang nyata 

melalui eksperimen dengan teknik 

pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centered) yaitu menekankan pada 

siswa sendiri untuk membangun 

pengetahuannya. Dalam proses 

pembelajaran, termasuk yang menggunakan 

model inkuiri,  aspek motivasi seringkali 

terabaikan. Sardiman (2000) menyatakan 

bahwa hasil belajar akan menjadi optimal 

apabila ada motivasi, semakin tepat motivasi 

yang diberikan akan semakin berhasil 

pembelajaran itu. Dalam hal ini, perlu 

digunakan suatu strategi dalam proses 

belajar mengajar agar dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

Beberapa macam strategi dapat digunakan, 

salah satu diantaranya  strategi motivasi 

Attention, Relevance, Confidence, 

Satisfaction (ARCS) yang dikembangkan 

oleh John M. Keller dapat digunakan guru 

untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas 

siswa dalam belajar. Menurut Keller dalam 

Tilawa (2013), strategi motivasi ARCS 

memiliki kelebihan-kelebihan dalam proses 

pembelajaran yaitu: (1) Dapat meningkatkan 
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perhatian siswa terhadap materi 

pembelajaran, (2) menghubungkan materi 

dengan manfaatnya dalam kehidupan siswa 

sehari-hari, (3) Dapat meningkatkan 

kepercayaan siswa terhadap materi yang 

diberikan guru, dan (4) Dapat mewujudkan 

kepuasan siswa dalam proses pembelajaran 

dan materi yang dipelajarinya. Selain 

memiliki empat kelebihan di atas, didukung 

pula oleh penelitian Ergusni (2002), yang 

menyatakan strategi motivasi ARCS dalam 

model pengajaran langsung pada pokok 

bahasan pengukuran dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dan hasil belajarnya. Napasti 

(2004) juga melaporkan bahwa dengan 

menerapkan strategi motivasi ARCS 

berorientasi model pembelajaran diskusi 

dapat meningkatkan prestasi belajar fisika 

siswa. Tukan (2013) menyatakan bahwa 

aktivitas siswa pada pembelajaran yang 

mengintegrasikan strategi motivasi ARCS 

dalam model pembelajaran inkuiri 

mengalami peningkatan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Rumusan masalah dalam penelitian 

ini meliputi: (1) Apakah ada perbedaan hasil 

belajar siswa kelas XI IPA SMAK Sint 

Carolus Kupang dalam pembelajaran 

yangmengintegrasikan strategi motivasi 

ARCS dalam model pembelajaran inkuiri 

dibandingkan siswa yang diajarkan dengan 

metode kovensional pada materi asam basa?, 

(2)Bagaimanakah aktivitas siswa kelas XI 

IPA SMAK Sint Carolus Kupang dalam 

pembelajaran yang mengintegrasikan 

strategi motivasi ARCS dalam model 

pembelajaran inkuiri dibandingkan siswa 

yang diajarkan dengan metode kovensional 

pada materi asam basa?, (3) Bagaimana hasil 

belajar  siswa kelas XI IPA SMAK Sint 

Carolus Kupang dalam pembelajaran yang 

mengintegrasikan strategi motivasi ARCS 

dalam model pembelajaran inkuri pada 

materi asam basa? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan 

merupakan jenis penelitian quasy experiment 

design atau eksperimental semu. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 

SMAK Sint Carolus Kupang. Penelitian ini 

menggunakan 2 kelas dengan pembagian 

satu kelas eksperimen yang diberikan 

perlakuan pembelajaran yang 

mengintegrasikan strategi motivasi ARCS 

dalam model pembelajaran inkuiri  dan satu 

kelas kontrol tanpa diberikan perlakuan 

(pembelajaran konvensional yang biasa 

dilakukan guru). Penelitian ini dilakukan di 

SMAK Sint Carolus Kupang, Nusa 

Tenggara Timur. 

Desain penelitian ini 

menggunakan rancangan  Nonequivalen 

Control Group Design (Sugiono, 2008) 

dengan pola sebagai berikut: 

 

E O1 X1 O2 

K O3  O4 

Keterangan: 

E        =Kelas eksperimen. 

K        =Kelas kontrol. 

O1      = Pretest pada kelas eksperimen. 

O3      = Pretest pada kelas kontrol. 

X1       =Perlakuan pada kelas eksperimen. 

O2       =  Posttest pada kelas eksperimen. 

O4       =  Posttest pada kelas kontrol. 

Variabel yang diidentifikasi dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Variabel Manipulasi 

Dalam penelitian ini variabel 

manipulasinya yaitu pembelajaran yang 

mengintegrasikan strategi motivasi ARCS 

dalam model pembelajaran inkuiri dan 

pembelajaran konvensional. 

2. Variabel Respon 

Dalam penelitian ini variabel 

responnya antara lain aktivitas siswa dan  

hasil belajar siswa. 

3. Variabel  Kontrol  

Dalam penelitian ini yang termasuk 

variabel kontrol antara lain materi ajar yang 
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diberikan,  guru yang mengajar, waktu 

pembelajaran. 

Prosedur penelitian disusun 

dengan tujuan agar langkah-langkah 

penelitian lebih  terarah pada permasalahan 

yang dikemukakan. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam proses penelitian meliputi 

tiga tahap antara lain: 

a. Tahap Persiapan 

1) Melakukan observasi pra penelitian ke 

sekolah untuk memperoleh informasi 

melalui wawancara terhadap guru, 

observasi guru mengajar  dan 

pengambilan data nilai raport kimia 

semester ganjil kelas XIIPA. 

2) Penyusunan perangkat pembelajaran, 

meliputi: rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa 

(LKS), dan buku ajar siswa. 

3) Penyusunan instrumen penelitian, 

meliputi: tes hasil belajar dan angket 

respon siswa. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Menentukan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebagai sampel penelitian. 

2) Memberikan soal pretest (tes hasil 

belajar) pada kelas eksperimen  dan 

kelas kontrol. 

3) Memberikan perlakuan pembelajaran 

pada kelas eksperimen dengan 

mengintegrasikan strategi motivasi 

ARCS dalam model pembelajaran 

inkuiri, sedangkan kelaskontrol tidak 

diberikan perlakuan (pembelajaran 

dilakukan dengan metode konvensional 

seperti biasanya yang guru lakukan). 

4) Memberikan posttest (tes hasil belajar) 

pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

c. Tahap Akhir 

1) Melakukan analisis dan pengolahan 

data hasil penelitian pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. 

2) Membuat pembahasan dan kesimpulan 

dari hasil penelitian. 

3) Menyusun laporan penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Lembar ini digunakan untuk mengetahui  

aktivitas siswa selama kegiatan belajar 

mengajar. Lembar ini diisi oleh dua 

orang pengamat  pada saat KBM 

berlangsung.  

2. Lembar  Tes Hasil Belajar 

Lembar tes  ini   dilengkapi   dengan  

kisi-kisi test dan butir test yang  disusun  

oleh  peneliti berdasarkan  tujuan  

pembelajaran  yang hendak   dicapai  

dalam upaya   untuk   mengetahui   

tingkat    pemahaman   siswa    pada     

materi   asam basa.     

Prosedur  pengumpulan data dalam 

penelitian ini  melalui teknik observasi dan 

tes. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Perbedaan Hasil Belajar Siswa 

Uji  hipotesis pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui adanya 

perbedaan  hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran yang mengintegrasikan 

strategi motivasi ARCS dalam model 

pembelajaran inkuiri dan dalam 

pembelajaran yang menerapkan metode 

konvensional. Uji homogenitas dan 

normalitas tersebut hasilnya menunjukkan 

bahwa data nilai hasil belajar siswa pada 

kelas yang mengintegrasikan strategi 

motivasi ARCS dalam model pembelajaran 

inkuiri dan metode pembelajaran 

konvensional merupakan data yang 

homogen dan berdistribusi normal. Sebelum 

uji t sampel bebas dilakukan, uji F (uji 

homogenitas/uji levenes) dilakukan terlebih 

dahulu. Artinya jika varian sama maka uji t 

menggunakan nilai equal variance assumed 

(diasumsikan varian sama) dan jika varian 

berbeda menggunakan nilai equal variance 

not assumed. Rincian hipotesis yang didapat 

adalah: Ho: Kelompok data hasil belajar 

siswa yang diajarkan dalam pembelajaran 
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yang mengintegrasikan strategi motivasi 

ARCS dalam model pembelajaran inkuiri   

dan siswa yang diajarkankan dengan metode 

konvensional memiliki varian yang sama. 

Ha:  Kelompok data hasil belajar siswa yang 

diajarkan dalam pembelajaran yang 

mengintegrasikan strategi motivasi ARCS 

dalam model pembelajaran inkuiri   dan 

siswa yang diajarkan dengan metode 

konvensional memiliki varian yang berbeda. 

Kriteria pengujian berdasarkan signifikansi: 

jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

dan jika signifikansi < 0,05 maka Ho 

ditolak. Berdasarkan perhitungan 

signifikansi dari uji F didapat 0,066. Dengan 

demikian signifikansi > 0,05 (0,066 > 0,05) 

maka Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kelompok data hasil belajar siswa 

yang diajarkan dalam pembelajaran yang 

mengintegrasikan strategi motivasi ARCS 

dalam model pembelajaran inkuiri dan siswa 

yang diajarkan dengan metode pembelajaran 

konvensional memiliki varian yang sama. 

Uji t (independent Samples T Test) 

menggunakan nilai equal variance assumed.  

Untuk uji t sampel bebas, rincian 

hipotesisnya adalah Ho: tidak ada perbedaan 

rata-rata hasil belajar siswa antara siswa 

yang diajarkan dengan mengintegrasikan 

strategi motivasi ARCS  dalam model 

pembelajaran inkuiri dengan siswa yang 

diajarkan dengan metode konvensional. Ha: 

ada perbedaan hasil belajar siswa antara 

siswa yang diajarkan dengan 

mengintegrasikan strategi motivasi ARCS  

dalam model pembelajaran inkuiri dengan 

siswa yang diajarkan dengan metode 

konvensional. Berdasarkan perhitungan 

didapatkan nilai t hitung adalah 14,151. 

Untuk mendapatkan nilai t tabel dilihat pada 

tabel statistik pada signifikansi 0,05: 2 = 

0,025 (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan 

(df) n-2 atau 46-2 = 44, maka hasil untuk t 

tabel sebesar 2,015. Sehingga kriteria 

pengujiannya, jika –t hitung < - t tabel (-

14,151 < -2,015) maka Ho ditolak yang 

berarti Ha diterima. Atau jika t hitung > t 

tabel (14, 151 > 2,015) maka Ho ditolak 

yang berarti Ha diterima. Sehingga 

kesimpulannya t hitung > t tabel (14,151 > 

2,015) maka Ho ditolak yang berarti Ha 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar siswa antara siswa 

yang diajarkan dengan mengintegrasikan 

strategi motivasi ARCS  dalam model 

pembelajaran inkuiri dengan siswa yang 

diajarkan dengan metode konvensional. Dari 

rata-rata dapat dilihat bahwa siswa yang 

diajarkan dengan integrasi strategi motivasi 

ARCS dalam model pembelajaran inkuiri 

lebih tinggi hasil belajarnya daripada siswa 

yang diajarkan dengan metode pembelajaran 

konvensional.   

2. Aktivitas Siswa 

Pengamatan terhadap aktivitas 

siswa dilakukan oleh dua orang pengamat 

dengan menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas siswa. Untuk mengamati setiap 

aktivitas siswa selama pembelajaran 

dilakukan dengan selang waktu dua menit 

dan pengamat mencatat aktivitas siswa yang 

paling dominan yang dilakukan siswa 

selama jangka waktu dua menit. Hasil 

pengamatan aktivitas siswa selama kegiatan 

belajar mengajar pada pada pembelajaran 

yang mengintegrasikan strategi motivasi 

ARCS dalam model pembelajaran inkuiri 

dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan 1.2 berikut 

ini.. 

Tabel 1.1. Hasil Pengamatan Aktivitas 

Siswa pada Pembelajaran yang 

Mengintegrasikan Strategi Motivasi ARCS 

dalam Model Pembelajaran Inkuiri 
N

o 

Aktivitas Siswa Pertemuan (%) 

1 2 3 

1 Membaca (mencari informasi dan 

sebagainya) 

10 15 14 

2 Mendiskusikan tugas 12 13 13 

3 Mencatat 13 11 12 

4 Mendengarkan penjelasan guru 14 16 16 

5 Melakukan pengamatan, 

merencanakan eksperimen, 

melakukan eksperimen  

14 16 17 
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6 Bertanya kepada guru  12 13 13 

7 Menyampaikan pendapat / 

mengkomunikasikan informasi 

kepada kelas dan guru 

18 14 14 

8 Perilaku tidak relevan 4 2 2 

 

Tabel 1.2. Hasil Pengamatan Aktivitas 

Siswa pada Pembelajaran yang 

Menerapkan Metode Pembelajaran 

Konvensional 
No Aktivitas Siswa Pertemuan (%) 

1 2 3 

1 Membaca (mencari informasi 

dan sebagainya) 

6 6 6 

2 Mendiskusikan tugas 7 6 6 

3 Mencatat 13 12 13 

4 Mendengarkan penjelasan 

guru 

9 8 6 

5 Melakukan pengamatan, 
merencanakan eksperimen, 

melakukan eksperimen  

6 6 6 

6 Bertanya kepada guru  9 8 8 

7 Menyampaikan pendapat / 

mengkomunikasikan 

informasi kepada kelas dan 
guru 

10 11 11 

8 Perilaku tidak relevan 7 8 7 

 

3. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan ketetapan Kurikulum 

Tingkat Satuan pendidikan (KTSP), siswa 

dinyatakan tuntas hasil belajarnya 

(ketuntasan individu) apabila telah mencapai 

nilai 75. Hasil belajar siswa diperoleh dari 

tes hasil belajar yang dilakukan dua kali, 

yaitu tes awal (pretest) yang diberikan 

sebelum pembelajaran dan tes akhir 

(posttest) yang diberikan setelah 

pembelajaran. Berikut data nilai pretest dan 

posttest hasil belajar siswa pada 

pembelajaran yang mengintegrasikan 

strategi motivasi ARCS dalam model 

pembelajaran inkuiri dan pada pembelajaran 

yang menerapkan metode pembelajaran 

konvensional yang disajikan pada Tabel 1.3 

dan 1.4 berikut  ini. 

Tabel 1.3. Hasil Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran yang Mengintegrasikan 

Strategi Motivasi ARCS dalam Model 

Pembelajaran Inkuiri Siswa Kelas XII IPA 

SMAK Sint Carolus 

No Nama Siswa Pretest Posttest 

1 Gregorius Y. Naitio 60 85 

2 Fenilia Nebneno 55 77 

3 Winda Norlingga Bahas 58 78 

4 Paulus Mau 45 84 

5 Otrendius Yuven Bria 54 80 

6 Yohana I. T. De Famon 48 78 

7 Ririn Agustina Balu 58 77 

8 Martinus de Porres Sato 55 85 

9 Mety Y. Manhaus 60 87 

10 Victoria Nifu 36 81 

11 Penina Lakat 39 83 

12 Stefani K. K. Koban 45 90 

13 Yollanda W. Dhema 48 93 

14 Milka Fenais 37 93 

15 Silpa Sakau 42 96 

16 Maria M. Koten 42 92 

17 Hulda S. Balfeto 60 88 

18 Theresia H. Ese 65 87 

19 Grace Melur 58 85 

20 Redentus M. P. Laga 

Atulolon 

63 90 

21 Bernadina Eno 65 93 

22 Yuldensia Lero 59 90 

23 Melfi Ariyatni 
Bilingongo 

60 93 

Rata-rata 52.69 86.30 

 

Tabel 1.4. Hasil Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran yang Menerapkan Metode 

Pembelajaran Konvensional Siswa Kelas 

XII IPA SMAK Sint Carolus 

No Nama Siswa Pretest Posttest 

1 Johanes M. V. Lekku 50 70 

2 Irensiana Wani 43 60 

3 Fransiska V. Lahur 36 60 

4 Fransiska Melania  42 45 

5 Maria Yasintha Dhiu 52 55 

6 Theo Fontina Kadju 12 20 

7 Benediktus Kolo 33 53 

8 Herminio C. L. Seran 50 54 

9 Delfi Y. Kefi 43 47 

10 Maria I. Y. A. Kue 36 40 

11 Dewi N. Ningrum 45 47 

12 Gracio B. Awarawi 37 39 

13 Benedictus Sani Keraf 41 40 

14 Florida Angela Seran 42 46 

15 Kristina F. N. Waleng 36 50 

16 Gaudensius Edwyn A. Aby 52 55 

17 Erwina Roswita Kaba 54 58 

18 Yosavianus Supardi 58 60 

19 Gersom R. Wolokoro 37 55 

20 Hermanus Gusmao 41 58 

21 Alexandro G. Nazrany 40 56 

22 Carolus Borromeus Bana 14 55 
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23 Jektus F. Sollo 43 60 

Rata-rata 42.34 51.43 

 

Berdasarkan data pada Tabel di atas 

untuk pembelajaran yang mengintegrasikan 

strategi motivasi ARCS dalam model 

pembelajaran inkuiri, pada saat pretest, nilai 

terendah adalah 36 dan nilai tertinggi adalah 

65, dengan nilai rata-rata pretest sebesar 

52.69, sedangkan pada saat posttest, seluruh 

siswa dinyatakan tuntas dalam 

pembelajaran, dengan rata-rata sebesar 

86.30. Perolehan nilai untuk pembelajaran 

yang menerapkan metode pembelajaran 

konvensional, pada saat pretest, nilai 

terendah adalah 12 dan nilai tertinggi adalah 

58, dengan nilai rata-rata pretest sebesar 

42.34, sedangkan pada saat posttest, seluruh 

siswa juga dinyatakan tidak tuntas dalam 

pembelajaran, dengan rata-rata sebesar 

51.43. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Simpulan yang didapatkan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran yang diajarkan 

dengan integrasi strategi motivasi ARCS 

dalam model pembelajaran inkuiri 

dengan siswa yang diajarkan dengan 

metode pembelajaran konvensional. 

2. Aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran yang mengintegrasikan 

strategi motivasi ARCS mengalami 

peningkatan dari pertemuan pertama 

sampai pertemuan ketiga dibandingkan 

dengan siswa yang diajarkan dengan 

metode pembelajaran konvensional.. 

3. Nilai rata-rata hasil belajar siswa dari 

pembelajaran yang mengintegrasikan 

strategi motivasi ARCS lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa 

yang diajarkan dengan metode 

pembelajaran konvensional. 

b. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dan hasil yang didapat, disarankan  

bahwa selama pelaksanaan pembelajaran 

baik pada pembelajaran yang menerapkan 

strategi motivasi ARCS dalam model 

pembelajaran inkuiri dan pada pembelajaran 

yang menerapkan metode pembelajaran 

konvensional, guru hendaknya 

memposisikan diri sebagai fasilitator, 

memberikan bimbingan dan dorongan agar 

siswa lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan hidrolisis daun nanas dengan katalis dan tanpa katalis asam sulfat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh katalis dan tanpa katalis pada proses hidrolisis daun nanas 
serta pengaruh waktu terhadap kadar glukosa yang dihasilkan. Variabel dalam penelitian ini adalah waktu 
pengambilan sampel selama proses hidrolisis (30, 60, 90, 120, dan 150 menit) pada suhu hidrolisis sebesar 
120oC. Sedangkan konsentrasi asam sulfat yang digunakan adalah 0,1 M dan 0,5 M. Penentuan kadar glukosa 
dilakukan dengan menggunakan metode spektofotometri yaitu dengan menggunakan reagen fenol 5% dan 
asam sulfat pekat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama waktu hidrolisis maka konsentrasi 
glukosa akan semakin meningkat.  
 
Kata Kunci: daun nanas; hidrolisis; katalis; asam sulfat 

 
 

ABSTRACT 

 
This study used pineapple leaves as a source of cellulose to be converted into glucose using a catalyst 

and without sulfate acid catalyst. The purposes of this research are to study the effect of hydrolysis using a 
sulfate acid catalyst and without catalyst, and time of sampling during hydrolysis (30, 60, 90, 120, dan 150 
minutes) at 120oC. Determination of glucose is done by using spectrophotometric method by using phenol 
reagent 5% and concentrated sulfuric acid. The result showed that The longer the hydrolysis of cellulose, the 
glucose concentration will increase. 

 
Keywords: pineapple leaves; hydrolysis; catalyst; sulfuric acid. 

 
 
I. PENDAHULUAN 
Nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) 
merupakan salah satu tanaman buah tropika 
dengan produksi terbesar kedua setelah 
pisang dan menjadi komoditas buah yang 
penting di Indonesia (Hadiati 2003). Nanas 
merupakan tanaman herba epifit yang 
memiliki batang pendek, daunnya panjang 
dan sempit dan memiliki duri (Masri 2013). 
Budidaya tanaman nanas adalah untuk 
diambil buahnya, bisa langsung dimakan 
secara langsung dan bisa melalui pengolahan 
menjadi beragam produk seperti jus, selai 
dan kripik, dan dapat digunakan untuk 

pelunak daging dan kulit nanas sebagai 
bahan baku pembuatan bioetanol karena 
kandungan selulosanya yang cukup tinggi 
padahal setiap kali panen buah nanas 
menghasilkan limbah yang terdiri dari 1 % 
batas, 9 % tunas batang dan 90 % daun 
(Onggo, 2007 ). Daun nanas yang muda 
digunakan untuk pakan kambing, selebihnya 
hanya dibuang di lahan nanas (Onggo dan 
Jovita, 2003). Tabel 1 menunjukkan 
komposisi kimia yang ada dalam daun nanas. 
 

Tabel 1. Komposisi kering daun nanas 
No Komposisi Kimia Serat daun nanas (%) 

1 Selulosa 69,5 – 71,5 
2 Pentosan 17,0 – 17,8 
3 Lignin 4,4 – 4,7  
4 Pektin 1,0 – 1,2  
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No Komposisi Kimia Serat daun nanas (%) 

5 Lemak dan wax 3,0 – 3,3 
6 Abu 0,71 – 0,87 
7 Zat-zat lain (protein, asam organik, dll) 4,5 – 5,3  

(Sumber : Onggo dan jovita, 2003 dalam Jayanudin 2009) 

Tabel 1 menunjukkan kandungan selulosa 
dalam daun nanas yang paling tinggi yaitu 
antara 69,5-71,5%. Selulosa yang merupakan 
polisakarida terbanyak di bumi dapat diubah 
menjadi glukosa dengan cara hidrolisis asam 
(Sari 2009a).  
Hidrolisis merupakan proses untuk mengubah 
polimer karbohidrat (polisakarida) seperti 
selulosa dan hemiselulosa menjadi gula 
monomer. Selulosa dapat di hidrolisis menjadi 
monomer gula baik secara kimia dengan 
senyawa asam maupun enzimatik dengan 
selulosa (Mosier, 2005). Pada tahap ini, sisa 
padatan selulosa akan dihidrolisis 
(Brethauerdan Wyman, 2010). Hidrolisis 
asam terbagi menjadi dua, yaitu 
menggunakan asam pekat dan asam encer 
(Taherzadeh & Karimi, 2008) dalam hidrolisis 
asam biasanya digunakan asam nitrat (HNO3) 
atau asam sulfat (H2SO4). Pada proses 
hidrolisis dengan menggunakan asam, 
molekul-molekul polisakarida secara acak 
akan diputus ikatannya menjadi gula 
sederhana yang sebagian besar merupakan 
gula pereduksi. Proses hidrolisis dengan 
menggunakan katalis asam memerlukan suhu 
antara 120 - 160˚C (Didu, 2010). Proses 
hidrolisis dilakukan dengan menggunakan 
metode fenol- H2SO4 yang pada prinsipnya 
gula sederhana, oligosakarida, polisakarida 
dan turunannya dapat bereaksi dengan fenol 
dalam asam sulfat pekat (Apriyanto et al. 
1989). 
 

II. METODE PENELITIAN 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah daun nanas, H2SO4 sebagai katalis 
dalam proses hidralisis sedangkan untuk 
analisis glukosa bahan yang digunakan yaitu: 
H2SO4 pekat dan fenol 5%. 
Daun nanas yang akan dihidrolisis terlebih 
dahulu dijemur untuk menghilangkan kadar 
airnya. Kemudian dipotong-potong menjadi 
kecil. Selanjutnya daun nanas dioven selama 
24 jam pada suhu 80oC untuk menghilangkan 
kadar airnya. 
Pada proses hidrolisis daun nanas kering 
ditimbang sebanyak 30 gram, daun nanas 
tersebut ditambahkan dengan 300 ml H2SO4, 
selanjutnya dimasukkan ke dalam labu leher 
tiga untuk direfluks. Larutan hasil hidrolisis 
kemudian disaring dan diambil filtratnya 
kemudian didinginkan. Larutan hasil hidrolisis 
diambil dan dilakukan analisis kadar glukosa 
dengan menggunakan metode 
Spektrofotometri dengan menggunakan 
reagen fenol dan asam sulfat pekat. Variabel 
yang digunakan penelitian ini adalah 
penggunaan asam sulfat sebagai katalisator 
(0,1 M dan 0,5 M), hidrolisis tanpa katalisator 
asam sulfat, dan waktu pengambilan sampel 
selama proses hidrolisis yang dimulai pada 
menit ke-30, 60, 120, dan 150 pada suhu 
120oC. 
Adapun rangkaian alat pada proses hidrolisis 
dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

5

3

2

4

1

Keterangan:
1. Kondensor
2. Termometer
3. Water Bath
4. Labu leher tiga
5. Hot Plate  

Gambar 1. Rangkaian Alat Hidrolisis 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Data Pengamatan 
Selulosa adalah polisakarida yang dapat 
diubah menjadi glukosa dengan proses 

hidrolisis dengan bantuan katalis asam (Sari, 
2009). Hidrolisis merupakan suatu reaksi 
kimia antara air dengan reaktan yang dapat 
menghasilkan suatu zat baru. Proses ini 
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berjalan lambat sehingga untuk mempercepat 
laju reaksinya dapat ditambahkan katalisator. 
Penambahan katalisator ini berfungsi untuk 
mempercepat laju reaksi sehingga sehingga 
proses hidrolisis dapat berjalan lebih 
cepat.(Sylvia et al. 2015). Katalisator yang 
biasa digunakan dapat berupa enzim atau 
asam. Katalis asam yang sering digunakan 

adalah asam klorida, asam nitrat dan asam 
sulfat (Dinarsari & Alfian 2013). 
Pada penelitian ini akan dikaji tentang 
penggunaan katalis asam sulfat dengan 
berbagai konsentrasi pada proses hidrolisi 
daun nanas yang dibandingkan dengan 
proses hidrolisis daun nanas tanpa 
menggunakan katalisator. Data hasil 
pengamatan disajikan pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Perbandingan Penggunaan Katalis dan Tanpa Katalis Pada Proses Hidrolisis Daun Nanas 

Penggunaan 
Katalis H2SO4 

Suhu 
(oC) 

Konsentrasi Glukosa (ppm) 

30 menit 60 menit 90 menit 120 menit 150 menit 

Tanpa Katalis 120 23,816 31,896 34,146 34,809 32,118 

0,1 M 120 2442,005 2601,304 2799,130 2914,469 2966,703 

0,5 M 120 6074,130 6906,679 7016,703 7057,826 7197,923 

  
3.2 Pengaruh Waktu Terhadap Kadar 

Glukosa pada Proses Hidrolisis Daun 
Nanas 

Menurut Wahyudi (2007), semakin lama 
proses hidrolisis maka konversi produk yang 
dihasilkan akan semakin banyak. Gambar 2 

menunjukkan pengaruh waktu terhadap kadar 
glukosa yang dihasilkan pada proses 
hidrolisis daun nanas dengan variasi waktu 
pengambilan selama proses hidrolisis adalah 
30, 60, 90, 120 dan 150 menit pada suhu 120 
oC.  

 
Gambar 1. Pengaruh Waktu Pengambilan Sampel Terhadap Kadar Glukosa 

 
Gambar 1 menunjukkan bahwa semakin lama 
proses hidrolisis maka konsentrasi glukosa 
yang dihasilkan semakin meningkat hal ini 
ditunjukkan pada penggunaan katalis ataupun 
tanpa katalis pada proses hidrolisis daun 
nanas. Konsentrasi glukosa semakin 
meningkat dari menit ke 30 hingga menit ke 
150. Peningkatan konsentrasi glukosa seiring 
dengan lamanya proses hidrolisis disebabkan 
karena proses dekomposisi selulosa untuk 
terurai menjadi monomer glukosa menjadi 
lebih lama sehinggan konsentrasi glukosa 
menjadi meningkat. Lamanya proses 
hidrolisis dapat meningkatkan konstanta laju 
reaksi sehingga dapat memperbesar konversi 
yang dicapai akan semakin meningkat 
(Haryani et al. 2015). Pada menit ke-120 

menuju menit ke-150, pada konsentrasi 
katalis H2SO4 0,1 M, 0,5 dan tapa katalis 
mansih menunjukkan peningkatan, hal ini 
mengindikasikan konsentrasi glukosa belum 
mencapai optimum dan proses hidrolisis daun 
nanas dapat dilanjutkan pada waktu yang 
lebih lama dengan kosentrasi katalis asam 
yang sama. 
 
3.3 Pengaruh Penggunaan Katalis Dan 

Tanpa Katalis Terhadap Konsentrasi 
Glukosa pada Proses Hidrolisis Daun 
Nanas 

Hidrolisis merupakan suatu proses peruraian 
reaktan dengan air agar reaktan tersebut 
dapat pecah terurai. Proses reaksi tersebut 
berjalan lambat sehingga memerlukan 
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katalisator agar reaksi berjalan lebih cepat 
(Artati et al. 2012). Reaksi hidrolisis yang 

terjadi antara selulosa dengan air adalah: 
(Utami et al. 2014).  
 

 

(C6H10O5)n H2O nC6H12O6+
Hidrolisa

 
 
Hasil pengaruh penggunaan katalis dan tanpa 
katalis ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Pengaruh Penggunaan Katalisator Terhadap Kadar Glukosa  

 
Gambar 2 menunjukkan bahwa proses 
hidrolisis tanpa menggunkana katalis memiliki 
konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan 
dengan proses hidrolisis dengan 
menggunkan katalis. Hal ini menunjukkan 
bahwa penggunaan katalis dapat 
meningkatkan produksi kadar glukosa dalam 
konversi selulosa menjadi glukosa. Semakin 
tinggi konsentrasi katalis yang dipakai maka 
laju reaksi akan semakin meningkat. Dalam 
jangka waktu tertentu selulosa yang terurai 
menjadi glukosa konsentrasinya akan 
meningkat (Artati & Andika 2006). Proses 
hidrolisis tanpa menggunakan katalis 
membutuhkan waktu yang lebih lama 
dibandingkan dengan hidrolisis yang 
menggunakan katalis dan perbandingannya 
jauh lebih kecil dibanding yang menggunakan 
katalis H2SO4. 
 
IV. KESIMPULAN 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  
1. Semakin lama waktu proses hidrolisis 

daun nanas maka konsentrasi glukosa 
akan semakin meningkat. 

2. Penggunaan katalis dalam proses 
hidrolisis daun nanas dapat berpengaruh 
pada konsentrasi glukosa yang dihasilkan. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan validasi metode dengan acuan Tulandi, dkk (2015) dan penetapan kadar parasetamol 

dalam sediaan tablet secara spektrofotometri UV-Visible. Parasetamol merupakan obat yang bersifat analgesik  
dan anti-piretik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar zat aktif parasetamol dalam sampel obat dan 
membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Farmakope Indonesia (FI) Edisi IV dan untuk 
mengetahui ketepatan metode uji spektrofotometri UV-Visible dalam menentukan kadar parasetamol dalam 
sampel obat serta memenuhi uji validasi.  Parameter validasi metode dalam penelitian meliputi linieritas, Limit 
of Detection (LOD), Limit of Quantitation (LOQ), presisi, akurasi, selektivitas, ketangguhan metode dan 
operating time. Hasil penelitian diperoleh panjang gelombang maksimum parasetamol yaitu 247 nm. Hasil uji 
linieritas diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar  0,9974 dengan nilai LOD yang diperoleh sebesar 0,8161 
mg/L dan LOQ sebesar 2,7204 mg/L. Berdasarkan hasil uji presisi diperoleh nilai standar deviasi relative 
(%RSD) sebesar 0,6749% dan hasil dari uji akurasi didapatkan nilai perolehan kembali (%R) sebesar 
106,9507%. Dari  uji selektivitas diperoleh panjang gelombang untuk larutan standar sebesar 247 nm dan 
larutan sampel sebesar 248 nm sehingga dapat dinyatakan dalam sampel mengandung zat aktif parasetamol. 
Hasil analisis menunjukkan konsentrasi rata-rata parasetamol dalam sampel obat sebesar 408,686 mg dalam 
satu tablet dengan persentase kadar sebesar 63,28%. Uji ketangguhan metode diperoleh hasil %RSD untuk 
panjang gelombang 247 nm sebesar 1,5880%, panjang gelombang 248 nm sebesar 0,4411%, dan panjang 
gelombang 246 nm sebesar 0.4451%. Hasil penentuan operating time selama 20 menit diperoleh waktu 
kestabilan untuk larutan standar parasetamol sampai menit ke 14. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 
metode spektrofotometri UV-Visible yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi parameter yang telah 
ditetapkan dalam uji validasi serta kadar parasetamol yang diperoleh tidak memenuhi syarat yang ditetapkan 
dalam Farmakope Indonesia Edisi IV yaitu yaitu tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%.  

 
Kata kunci: parasetamol, Farmakope Indonesia (FI), spektrofotometri UV-Visible, validasi metode 

 
ABSTRACT 

 
Method validation has been performed with reference Tulandi, et al (2015) and the assay of paracetamol 

in tablet dosage UV-Visible spectrophotometry. Paracetamol is analgesic and anti-pyretic drug. This study aims 
to determine the levels of active substance of paracetamol in drug samples and compared with the standard set 
by the Indonesian Pharmacopoeia (FI) Issue IV and to determine the accuracy of UV-Visible spectrophotometry 
test method in determining the levels of paracetamol in drug samples and meet the validation test.  Parameter 
validation method in the research include linearity, Limit of Detection (LOD), Limit of Quantitation (LOQ), 
precision, accuracy, selectivity, toughness method and operating time. The result showed maximum 
wavelength of paracetamol was 247 nm. Linearity obtained correlation coefficient (R) was 0.9974, LOD was 
0.8161 mg/L and LOQ value was 2.7204 mg/L. Based on of precision result, the relative standard deviation (% 
RSD) was 0.6749%, and the accuracy obtained recovery (%R) was 106,9507%. The selectivity obtained 
wavelength for standard solution was 247 nm and the sample solution was 248 nm so it can be expressed in 
sample containing active substance of paracetamol. The result showed the average concentration of 
paracetamol in drug samples was 408.686 mg  in a tablet with the percentage of content was 63.28%. The 
method's robustness obtained % RSD for 247 nm wavelength was 1.5880%, 248 nm wavelength was 0.4411%, 
and 246 nm wavelength was 0.4451%. The results of determination of operating time for 20 minutes obtained 
the stability time for standard solution of paracetamol until the 14th minute. From the results of the study 
concluded that the UV-Visible spectrofotometry method used in the study has met the parameters set in the 
validation test and the content of paracetamol obtained does not meet the requirements specified in Indonesian 
Pharmacopoeia (FI) Issue IV that is not less than 90% and not more than 110 %. 

 
Keywords: paracetamol, Indonesian Pharmacopoeia (FI), UV-Visible spectrophotometry, method validation 
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I. PENDAHULUAN 
 

Obat merupakan bahan atau paduan 

bahan, termasuk produk biologi yang 

digunakan untuk mempengaruhi atau 

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan 

patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, 

untuk manusia. Dalam proses pembuatan 

obat dibutuhkan bahan atau campuran bahan 

zat aktif lain yang apabila digunakan dapat 

menciptakan khasiat farmakologi atau efek 

langsung dalam diagnosis, penyembuhan, 

peredaan, pengobatan atau pencegahan 

penyakit, atau untuk memengaruhi struktur 

dan fungsi tubuh (Badan Pengawas Obat dan 

Makanan, 2011).  

Parasetamol (asetaminofen) adalah 

obat analgesik (penahan rasa sakit atau 

nyeri)  dan anti-piretik (penurun panas atau 

demam) yang aman, efektif, dapat ditoleransi 

dengan baik, dan murah dengan efek 

samping yang relatif sedikit bila digunakan 

pada dosis terapeutik yang dianjurkan. 

Parasetamol  pertama kali diperkenalkan 

pada tahun 1955 untuk aplikasi klinisnya 

dalam menyembuhkan demam, sakit kepala 

dan rasa nyeri, kemudian sejak saat itu mulai 

banyak digunakan secara luas hampir di 

seluruh dunia (Ibrahim, dkk, 2013). 

Parasetamol sering sekali di resepkan dalam 

bentuk campuran dengan obat lain.  Obat ini 

dapat ditemukan dalam berbagai macam 

sediaan seperti tablet, kaplet, kapsul, sirup, 

dan serbuk. 

Pada industri farmasi, pengawasan 

mutu  merupakan salah satu bagian dari Cara 

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk 

memberikan kepastian bahwa produk 

mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan 

pemakaiannya, agar hasil produksi yang 

dipasarkan memenuhi persyaratan CPOB. 

Pada persyaratan ini perlu dilakukan 

penetapan kadar parasetamol dalam tablet, 

yang menurut persyaratan Farmakope 

Indonesia (FI) Edisi IV tahun 1995 yaitu tidak 

kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. 

Besarnya kadar zat aktif parasetamol dalam 

sediaan obat tablet yaitu 500 mg (Werner, 

dkk, 2010). Kadar yang tidak sesuai dengan 

kadar yang telah ditetapkan pada suatu 

senyawa obat akan mempengaruhi efek 

terapi yang diharapkan dan dapat 

menimbulkan hal-hal buruk, baik ditunjukan 

dengan timbulnya efek samping yang tidak 

diinginkan ataupun timbulnya efek toksisitas 

yang dapat membahayakan bagi konsumen 

obat tersebut. Oleh karena itu, penetapan 

kadar parasetamol sangat penting dilakukan 

untuk mengetahui ketepatan kadar 

parasetamol dalam sediaan tablet tersebut.  

Metode yang digunakan untuk 

penetapan kadar parasetamol dalam 

penelitian ini yaitu metode spektrofotometri 

UV-Visible. Spektrofotometri UV-Visible 

merupakan suatu metode yang  tidak baku. 

Oleh karena itu, sebelum  metode yang 

digunakan untuk penetapan suatu kadar 

diterapkan dalam suatu pengujian 

laboratorium, terlebih dahulu dilakukan 

validasi. Validasi metode analisis adalah 
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suatu tindakan penilaian terhadap parameter 

tertentu berdasarkan percobaan laboratorium, 

untuk membuktikan bahwa metode  tersebut 

memenuhi persyaratan untuk penggunaannya 

(Tetrasari, 2003). Metode analisis dapat 

memberikan data yang dipercaya jika 

memenuhi beberapa parameter validasi yang 

telah disyaratkan, yaitu ketelitian (presisi), 

kecermatan (akurasi), linieritas, batas deteksi 

(LOD), batas kuantitasi (LOQ), selektivitas, 

dan ketangguhan metode.  

II. METODOLOGI 

Material (Kimia)  

Bahan-bahan yang digunakan adalah 

sampel obat (merk dagang), etanol 96% 

(Merck), standar parasetamol dan kertas 

saring Whatman no. 42.  

Instrumentasi (Kimia) 

Peralatan yang digunakan adalah 

spektrofotometer UV-Visible (UH5300 UV/VIS 

Hitachi), kuvet kuarsa, peralatan gelas, 

neraca analitik OHAUS serta mortir dan alu. 

Prosedur Kerja 

Pembuatan larutan induk parasetamol 

kosentrasi 400 ppm  

Serbuk standar parasetamol ditimbang 

sebanyak 20 mg dan dilarutkan dengan 

etanol dalam gelas beker. Larutan 

dimasukkan dalam labu ukur 50 mL dan 

kemudian ditera dengan etanol sampai tanda 

batas.  

Penetapan panjang gelombang maksimum  

Larutan standar parasetamol dengan 

konsentrasi 6 ppm dibuat dengan cara 

memipet sebanyak 0,375 mL dari larutan 

induk parasetamol kemudian dimasukkan 

dalam labu ukur 25 mL. Larutan diencerkan 

dengan etanol sampai tanda batas, kemudian 

digojog hingga homogen. Larutan tersebut 

diukur panjang gelombang maksimumnya 

pada rentang panjang gelombang antara 200-

400  nm. 

Penetapan operating time  

Larutan induk parasetamol 400 ppm 

dipipet sebanyak 0,375 mL untuk membuat 

larutan baku dengan konsentrasi 6 ppm 

sebanyak 25 mL. Larutan baku dengan 

konsentrasi 6 ppm tersebut digojog hingga 

homogen. Ukur absorbansi larutan pada 

panjang gelombang maksimum sampai 

diperoleh absorbansi yang relatif konstan 

dengan rentang pembacaan setiap 2 menit 

sekali selama 20 menit. 

Pembuatan kurva baku  

Dari larutan induk 400 ppm dibuat larutan 

baku dengan seri konsentrasi 2 ; 4 ; 6 ; 8 dan 

10 ppm sebanyak 25 mL. Larutan seri yang 

telah dibuat kemudian diukur serapan 

masing-masing konsentrasinya pada panjang 

gelombang maksimum yang diperoleh 

sebanyak 2 kali pembacaan. Data hasil 

absorbansi yang diperoleh, selanjutnya 

dihitung persamaan kurva bakunya sehingga 

diperoleh persamaan garis y = a + bx. 

Penentuan ketelitian (presisi)   

Dari larutan induk parasetamol 400 ppm 

dibuat larutan baku dengan konsentrasi 8 

ppm sebanyak 25 mL. Larutan tersebut diukur 

serapannya pada panjang gelombang 
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maksimum. Uji ketelitian ini dilakukan dengan 

10 kali pengulangan. 

Penetapan kadar sampel 

Sepuluh tablet sampel uji yang telah 

memenuhi keseragaman bobot kemudian 

digerus hingga halus dan homogen. Sampel 

serbuk ditimbang sebanyak 20 mg dan 

dilarutkan dengan etanol. Larutan disaring 

dengan kertas saring Whatman no. 42 dan  

dimasukkan dalam labu takar 50 mL 

kemudian ditera dengan etanol sampai tanda 

batas. Larutan tersebut dipipet sebanyak 0,25 

mL, kemudian diencerkan dengan etanol 

hingga konsentrasi 4 ppm sebanyak 25 mL. 

Ukur serapan larutan pada panjang 

gelombang maksimum. Apabila serapan dari 

larutan sampel uji masih berada di luar range 

serapan larutan standar, maka larutan 

diencerkan hingga serapannya masuk di 

dalam range. Penetapan kadar dilakukan 

dengan pengulangan sebanyak 10 kali. 

Penentuan ketepatan (akurasi) dengan 

spike matriks 

Larutan sampel uji dipipet sebanyak 

0,25 mL dan dimasukkan ke dalam labu ukur 

25 mL kemudian ditambahkan 1 mL larutan 

baku parasetamol dengan konsentrasi 400 

ppm. Tepatkan volume larutan sampai tanda 

batas dengan etanol dan digojog hingga 

homogen. Larutan tersebut diukur 

serapannya pada panjang gelombang 

maksimum. Uji ketepatan metode dilakukan 

dengan pengulangan sebanyak 10 kali. Hasil 

absorbansi digunakan untuk menghitung 

harga perolehan kembali (%recovery). 

Penentuan selektivitas (Spesifisitas) 

Larutan standar dan larutan contoh uji 

diukur spektra UV masing-masing larutan  

pada panjang gelombang 200-400 nm. 

Bandingkan hasil kedua spektra UV tersebut. 

Ketangguhan metode 

Larutan sampel uji diukur serapannya 

pada panjang gelombang maksimum, 

panjang gelombang maksimum +1 dan 

panjang gelombang maksimum -1. Uji 

ketangguhan metode dilakukan dengan 

pengulangan sebanyak 10 kali. 

III. HASILDAN DISKUSI 

Penetuan Panjang Gelombang Maksimum 

pada Parasetamol 

Penentuan panjang gelombang 

maksimum dilakukan karena panjang 

gelombang suatu senyawa dapat berbeda 

bila ditentukan pada kondisi dan alat yang 

berbeda. Panjang gelombang maksimum 

(λmaks) merupakan panjang gelombang 

dimana terjadi eksitasi elektronik yang 

memberikan absorbansi maksimum. Tujuan 

dilakukan pengukuran pada panjang 

gelombang maksimum adalah perubahan 

absorbansi untuk setiap satuan kosentrasi 

adalah paling besar pada panjang gelombang 

maksimum, sehingga akan diperoleh 

kepekaan analisis yang maksimum (Gandjar 

dan Rohman, 2007). Hasil pengukuran 

panjang gelombang maksimum parasetamoll 
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dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Grafik Panjang gelombang maksimum 
parasetamol 

Pada Gambar 1 menunjukkan hasil 

pengukuran panjang gelombang maksimum 

parasetamol yang diperoleh adalah 247 nm. 

Panjang gelombang maksimum tersebut 

menunjukkan bahwa serapan parasetamol 

berada pada daerah UV karena masuk 

rentang panjang gelombang 200–400 nm. 

Secara teoritis serapan maksimum untuk 

parasetamol adalah 244 nm (Tulandi, dkk, 

2015). Ketidaksesuaian ini dikarenakan 

adanya pergeseran pita penyerapan pada 

parasetamol. Pergeseran pita penyerapan 

tersebut karena pada struktur molekul 

parasetamol memiliki gugus auksokrom yang 

terikat pada gugus kromofor. Apabila gugus  

auksokrom terikat pada gugus kromofor maka 

akan mengakibatkan pergeseran merah 

(batokromik) yaitu pergeseran pita absorbansi 

menuju ke panjang gelombang yang lebih 

besar  disertai dengan peningkatan intensitas 

serapan yang disebut dengan efek 

hiperkromik.  

Penentuan Operating Time  

Penentuan operating time bertujuan 

untuk mengetahui lama waktu yang 

dibutuhkan larutan standar parasetamol untuk 

mencapai absorbansi yang konstan atau 

stabil. Optimasi waktu kestabilan ini 

ditentukan dengan mengukur absorbansi dari 

larutan standar parasetamol dengan 

konsentrasi 6 ppm pada panjang gelombang 

maksimum yaitu 247 nm dengan waktu 0-20 

menit dan rentang pengukuran setiap 2 menit 

sekali menggunakan alat  spektrofotometer 

UV-Visible. Hasil optimasi waktu kestabilan 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 Gambar 2.  Grafik Hubungan Waktu terhadap 
Kestabilan Parasetamol 

 

Berdasarkan grafik pada Gambar 2 

menunjukkan hasil pengujian operating time 

terhadap kesetabilan larutan standar 

parasetamol yang dilakukan diperoleh 

operating time setelah optimasi waktu hingga 

menit ke-14 karena hasil absorbansinya relatif 

konstan. Ketidaksetabilan dari larutan standar 

parasetamol dikarenakan sifat pelarut yang 

digunakan dalam pengujian yaitu etanol 

dengan kemurnian 96% yang mudah 

menguap sehingga menyebabkan larutan 

tidak dapat bertahan lama atau tidak stabil 

dalam pemakaiannya. 

Penentuan Linieritas 

Linieritas menunjukkan kemampuan 

suatu metode analisis untuk memperoleh 

hasil pengujian yang sesuai dengan 

konsentrasi analit dalam sampel pada kisaran 

konsentrasi tertentu (Ermer dan Miller, 2005). 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat 

kurva kalibrasi dari beberapa set larutan 

standar yang telah diketahui konsentrasinya. 

Kurva kalibrasi merupakan metode standar 
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yang dapat digunakan untuk menentukan 

konsentrasi suatu analit berdasarkan hukum 

Lambert-Beer. Penentuan kurva kalibrasi 

dilakukan dengan menganalisis serangakaian 

konsentrasi larutan standar parasetamol 

diantaranya adalah 2 ; 4 ; 6 ; 8 dan 10 ppm. 

Larutan dengan seri konsentrasi tersebut 

diukur masing-masing serapannya pada 

panjang gelombang maksimum parasetamol 

yaitu 247 nm. Pengukuran absorbansi larutan 

standar parasetamol pada panjang 

gelombang maksimum dikarenakan pada 

daerah tersebut akan diperoleh titik serapan 

terbesar untuk setiap larutan standar 

parasetamolnya.  

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 

semakin besar konsentrasi larutan standar 

parasetamol yang diukur maka semakin 

besar pula absorbansi yang diperoleh. Hal ini 

dikarenakan pada konsentrasi yang semakin 

tinggi, tingkat kepekatan senyawa 

parasetamol juga semakin tinggi. Selain itu, 

hukum Lambert-Beer menunjukkan bahwa 

perubahan konsentrasi suatu sampel tertentu 

akan mengubah absorbansi pada tiap 

panjang gelombang dengan suatu faktor yang 

konstan (Skoog dan West, 1971). Pembuatan 

kurva kalibrasi standar dilakukan dengan 

memplot larutan standar parasetamol (sumbu 

x) dan absorbansi (sumbu y), kemudian titik 

tersebut dihubungkan dengan garis lurus. 

Berikut merupakan kurva kalibrasi standar 

yang dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3. Grafik Hubungan Konsentrasi Larutan 
Standar Parasetamol dengan Absorbansi 

Kurva pada Gambar 3 dapat dikatakan 

linier jika nilai koefisien korelasi yang 

diperoleh telah memenuhi persyaratan yaitu ≤ 

0,9970 (Chan, 2004). Berdasarkan hasil 

pengukuran serapan larutan parasetamol 

dengan berbagai konsentrasi tersebut 

memberikan persamaan linier y = 0,0794x + 

0,0311 dengan nilai koefisien korelasinya (R) 

adalah 0,9973 dan nilai koefisien determinasi 

(R2) yang diperoleh sebesar 0,9947. Nilai 

koefisien korelasi yang diperoleh tersebut 

merupakan hubungan antara konsentrasi 

parasetamol dengan absorbansinya yaitu 

telah memenuhi kriteria (parameter) linier. 

Nilai range linier yang diperoleh menunjukkan 

bahwa dalam kurva kalibrasi tersebut berlaku 

hukum Lambert-Beer, sehingga persamaan 

garis tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan validasi metode penentuan 

kadar parasetamol dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Visible. 

Penentuan Ketelitian (presisi)  

 Ketelitian atau presisi adalah ukuran 

yang menunjukkan derajat kesesuaian antara 

hasil uji individual, diukur melalui penyebaran 

hasil individual dari rata-rata jika prosedur 

diterapkan secara berulang pada sampel-

sampel yang diambil dari campuran yang 

homogen. Keseksamaan dapat dinyatakan 

sebagai repeatability (keterulangan) atau 

reproducibility (ketertiruan). Repeatability  
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adalah keseksamaan metode jika dilakukan 

berulang kali oleh analis yang sama pada 

kondisi sama dan dalam interval waktu yang 

singkat. Reproducibility adalah keseksamaan 

metode jika dikerjakan pada kondisi yang 

berbeda. Nilai presisi dihitung menggunakan 

standar deviasi (SD) untuk menghasilkan 

Relative Standard Deviasion (RSD) atau 

Coeficient Variation (CV). Kriteria seksama 

diberikan jika metode memberikan nilai 

%RSD ≤2%. Semakin kecil nilai standar 

deviasi yang diperoleh, maka makin kecil pula 

nilai koefisien variasinya (Riyadi, 2009). Hasil 

penentuan presisi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Hasil Uji Presisi Parasetamol 

Pengulangan Absorbansi 

1 0,683 

2 0,688 

3 0,690 

4 0,692 

5 0,692 

6 0,693 

7 0,694 

8 0,695 

9 0,696 

10 0,699 

∑(𝐱 − �̅�)²  0,0284 

SD 0,0562 

%RSD 0,6749%. 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 1 

menunjukkan bahwa nilai standar deviasi 

yang diperoleh sebesar 0,0562 dan nilai % 

standar deviasi relative (%RSD) sebesar 

0,6749%. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa metode uji yang digunakan pada 

validasi metode penentuan kadar 

parasetamol dalam sampel tablet obat 

dengan menggunakan spektrofotometri UV-

Visible memenuhi syarat nilai %RSD yang 

diterima. Nilai presisi dapat memberikan 

informasi bahwa metode ini dapat digunakan 

sebagai metode tetap yang digunakan pada 

laboratorium.    

Penentuan Batas Deteksi (LOD) dan Batas 

Kuantitasi (LOQ) 

Limit of Detection (LOD) atau batas 

deteksi merupakan jumlah atau konsentrasi 

terkecil analit dalam sampel yang dapat 

dideteksi, namun tidak perlu diukur sesuai 

dengan nilai sebenarnya. Limit of Quantitation 

(LOQ) atau batas kuantitasi adalah jumlah 

analit terkecil dalam sampel yang dapat 

ditentukan secara kuantitatif pada tingkat 

ketelitian dan ketepatan yang baik. Batas 

kuantitasi merupakan parameter pengujian 

kuantitatif untuk konsentrasi analit yang 

rendah dalam matriks yang kompleks dan 

digunakan untuk menentukan adanya 

pengotor atau degradasi produk. Hasil dari 

penentuan nilai LOD dan LOQ dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Data nilai LOD dan LOQ 

Parameter Nilai 

∑(y − yi̅)²  0,0014 

Sy/x 0,0216 

LOD (mg/L) 0,8161 

LOQ (mg/L) 2,7204 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui 

bahwa nilai LOD yang diperoleh yaitu sebesar 

0,8161 mg/L yang artinya pada kosentrasi 

tersebut masih dapat dilakukan pengukuran 

sampel yang memberikan hasil ketelitian 

suatu alat berdasarkan tingkat akurasi 

individual hasil analisis. Sedangkan, harga 
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LOQ sebesar 2,7204 mg/L yang artinya pada 

kosentrasi tersebut bila dilakukan pengukuran 

masih dapat memberikan kecermatan 

analisis. 

Penentuan Ketepatan (akurasi) dengan 

Spike Matriks 

Akurasi dari suatu metode analisis 

adalah kedekatan nilai hasil uji yang diperoleh 

dengan prosedur tersebut dari nilai yang 

sebenarnya. Akurasi merupakan ukuran 

ketepatan prosedur analisis (Rohman, 2007). 

Kecermatan dinyatakan sebagai persen 

perolehan kembali (%Recovery) analit yang 

ditambahkan. Hasil penentuan akurasi dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penentuan Ketangguhan Metode 

Ketangguhan metode adalah derajat 

ketertiruan hasil uji yang diperoleh dari 

analisis sampel yang sama dalam berbagai 

kondisi uji normal, seperti laboratorium, 

analisis, instrumen, bahan pereaksi, suhu, 

hari yang berbeda, dan lain-lain. 

Ketangguhan biasanya dinyatakan sebagai 

tidak adanya pengaruh perbedaan operasi 

atau lingkungan kerja pada hasil uji (Rohman, 

2007). Penentuan ketangguhan metode 

dilakukan dengan mengukur serapan larutan 

sampel pada panjang gelombang maksimum, 

panjang gelombang maksimum +1, dan pada 

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil rata-

rata %recovery yang diperoleh yaitu sebesar 

106,9507%. Menurut Harmita (2004), range 

nilai persen (%) recovery analit yang dapat 

diterima adalah 90-110%. Range tersebut 

bersifat fleksibel tergantung dari kondisi analit 

yang diperiksa berdasarkan jumlah sampel 

dan kondisi laboratorium. Nilai %recovery 

yang diperoleh masuk dalam range yang 

dapat diterima yaitu 90-110%, sehingga dapat 

dikatakan metode ini memiliki akurasi yang 

baik.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

panjang gelombang maksimum -1.  

Pengulangan 
Abs Konsentrasi (mg/L) %recovery 

𝐂𝐚 − 𝐂𝐛

𝐂
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

Sampel Spike Sampel  Spike Standar  

1 0,230 1.587 2,5050 19,5957 16 106,8168% 

2 0,230 1.587 2,5050 19,5957 16 106,8168% 

3 0,231 1.589 2,5176 19,6209 16 106,8956% 

4 0,233 1.589 2,5428 19,6209 16 106,7381% 

5 0,233 1.594 2,5428 19,6839 16 107,1319% 

6 0,235 1.594 2,5680 19,6839 16 106,9744% 

7 0,236 1.596 2,5806 19,7091 16 107,0531% 

8 0,236 1.596 2,5806 19,7091 16 107,0531% 

9 0,238 1.597 2,6058 19,7217 16 106,9744% 

10 0,239 1.599 2,6184 19,7469 16 107,0531% 

Rata-rata  =  106,9507% 

Tabel 3. Data Penentuan Akurasi dengan Spike Matriks 
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Hasil penentuan ketangguhan metode 

menunjukkan bahwa nilai %RSD yang 

diperoleh pada panjang gelombang 246 nm 

sebesar 0,4451%, panjang gelombang 247 

nm yang merupakan panjang gelombang 

maksimum diperoleh %RSD sebesar 

1,5880% dan pada panjang gelombang 248 

nm diperoleh %RSD sebesar 0,4411% yang 

artinya bahwa metode uji yang digunakan 

pada validasi metode penentuan kadar 

parasetamol dalam sampel obat dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-Visible 

memiliki ketangguhan karena telah memenuhi 

syarat nilai %RSD  yang diterima. Kriteria 

seksama diberikan jika metode memberikan 

nilai %RSD ≤2% (Riyadi, 2009). Data hasil 

penentuan ketangguhan metode dapat dilihat 

pada tabel 4. 

Tabel 4. Penentuan Ketangguhan Metode 

Nilai hitung 
Abs246 

nm 
Abs247 

nm 
Abs248 

nm 

 0,253 0,230 0,255 

0,253 0,230 0,255 

0,253 0,231 0,255 

0,254 0,233 0,256 

0,254 0,233 0,256 

0,254 0,235 0,256 

0,254 0,236 0,256 

0,255 0,236 0,257 

0,255 0,238 0,257 

0,256 0,239 0,258 

∑(𝐱 − �̅�)²  0,0014 0,0148 0,0014 

SD 0,0125 0,0406 0,0125 

%RSD 0,4451% 1,5880% 0,4411% 

Syarat 
keterterimaan 

≤2% ≤2% ≤2% 

 

Uji Selektivitas (spefisifitas) 

Uji selektivitas bertujuan untuk 

mengetahui perubahan bentuk kurva maupun 

pergeseran panjang gelombang parasetamol 

tersebut terhadap akibat penambahan 

senyawa yang ada dalam sampel obat 

sediaan tablet tersebut. Hasil pengukuran 

spektra UV standar dan sampel uji yang 

diperoleh dari penentuan selektivitas ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.  

Gambar 4. Grafik Hasil Pengukuran Spektra UV Standar 
dan Sampel pada panjang Gelombang 200-400 nm 

Grafik spektra UV pada Gambar 4 

menunjukkan spektra UV untuk standar 

parasetamol memiliki panjang gelombang  

247 nm dengan peak sebesar 0,510 serta 

spektra UV untuk sampel memiliki panjang 

gelombang  248 nm dengan besar peak 

0,258 dan panjang gelombang 362 nm 

dengan besar peak 0,036. Adanya dua 

puncak spektra UV yang berbeda dalam 

sampel tersebut dikarenakan dalam sampel 

uji mengandung lebih dari satu jenis zat aktif 

obat. Berdasarkan hasil perbandingan kedua 

spektra UV menunjukkan kedekatan hasil 

antara spektra UV sampel yaitu pada panjang 

gelombang 248 nm dengan spektra UV 

standar pada panjang gelombang 247 nm. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam sampel 

mengandung parasetamol sehingga metode 

analisis memiliki selektivitas yang baik dalam 

pengukuran. Hasil yang diperoleh juga 

menunjukkan terjadinya pergeseran panjang 

gelombang parasetamol dari 247 nm ke arah 

panjang gelombang yang lebih besar yaitu 
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248 nm (pergeseran batokromik) yang 

disertai dengan penurunan intensitas serapan 

yang disebut dengan efek hipokromik.  

Penentuan Kadar Parasetamol 

Penentuan kadar parasetamol 

dilakukan dengan cara mengukur larutan 

sampel uji yang diduga mengandung 

parasetamol pada panjang gelombang 

maksimum yaitu 247 nm dengan 

pengulangan sebanyak 10 kali. Penetapan     

kadar ini bertujuan untuk menjamin mutu 

serta keamanan suatu produk obat. Pada 

penetapan kadar parasetamol ini digunakan 

Limit of Detection (LOD) atau batas deteksi  

untuk melihat kosentrasi terendah yang masih 

dapat terdeteksi oleh suatu alat. Hasil 

penentuan kadar parasetamol dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Data pada Tabel 5 menunjukkan 

bahwa nilai perolehan kadar rata-rata 

parasetamol dalam sampel obat sediaan 

tablet dengan merk dagang yaitu sebesar 

408,686 mg. Menurut Werner, dkk (2010) 

bahwa besarnya kadar parasetamol dalam 

sediaan tablet yaitu 500. Hasil rata-rata kadar 

parasetamol yang diperoleh yaitu kurang dari 

besarnya kadar yag seharusnya ada dalam 

obat sediaan tablet tersebut. Sedangkan 

persentase kadar parasetamol yang diperoleh 

sebesar 63,28%. Menurut persyaratan 

Farmakope Indonesia (FI) Edisi IV tahun 

1995, bahwa besarnya kadar zat aktif 

senyawa obat dalam sebuah obat yaitu tidak 

kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian ini 

menunjukkan ketidaksesuaian antara hasil 

pengujian dengan standar yang telah 

ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi 

ketidaksesuain hasil pengujian yaitu  terdapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pada pelarut yang  digunakan  dalam 

pengujian yaitu etanol 96%. Etanol termasuk 

dalam pelarut organik yang mudah menguap  

sehingga sebelum pengukuran sampel 

dengan  alat  spketrofotometer  dimungkinkan   

Pengulangan Abs 
Konsentrasi 

(mg/L) 
Kadar 

sampel (mg) 
Kadar sampel 

 (%) 
Keterangan 

1 0,230 2,5050 400,43 62,005% Terdeteksi 

2 0,230 2,5050 400,43 62,005% Terdeteksi 

3 0,231 2,5176 402,44 62,317% Terdeteksi 

4 0,233 2,5428 406,47 62,941% Terdeteksi 

5 0,233 2,5428 406,47 62,941% Terdeteksi 

6 0,235 2,5680 410,50 63,564% Terdeteksi 

7 0,236 2,5806 412,51 63,876% Terdeteksi 

8 0,236 2,5806 412,51 63,876% Terdeteksi 

9 0,238 2,6058 416,54 64,500% Terdeteksi 

10 0,239 2,6184 418,56 64,812% Terdeteksi 

Rata-rata kadar sampel 408,686 mg 63,28% 

Tabel 5. Hasil Penetapan Kadar Parasetamol pada Sediaan Tablet 
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sebagian zat aktif parasetamol dalam  larutan 

sampel telah menguap bersama dengan 

pelarut etanol tersebut yang menyebabkan 

hasil penyerapannya berkurang serta 

kurangnya faktor penggocokkan sebelum 

larutan sampel hendak diukur juga 

mempengaruhi hasil yang didapatkan dalam 

pengujian, sebab larutan harus benar-benar 

homogen agar didapatkan hasil yg maksimal 

dalam pengujian. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Kadar parasetamol yang diperoleh 

dalam sampel tablet obat sebesar 

408,686 mg dengan persentase kadar 

sebesar 63,28%. Sehingga kadar yang 

terdapat dalam sampel obat tidak sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

2) Metode spektrofotometri UV-Visible yang 

digunakan dalam penelitian telah 

memenuhi parameter yang telah 

ditetapkan dalam uji validasi sehingga 

metode ini dapat diterapkan untuk 

analisis penetapan kadar parasetamol di 

suatu laboratorium. 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian validasi 

metode dan penetapan kadar parasetamol 

dalam sediaan tablet secara spektrofotometri 

UV-Visible, maka penulis menyarankan 

bahwa perlu dilakukan penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut terkait metode 

spektrofotometri UV-Visible untuk lebih 

memaksimalkan penggunaan metode 

tersebut dalam penetapan kadar parasetamol 

pada sediaan tablet di laboratorium.  
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ABSTRAK 

 
 

Tujuan penelitian ini yaitu menentukan golongan senyawa dari ekstrak metanol daun tumbuhan waru 
(Hibiscus Tiliaceus) dan uji aktivitas antikanker. Dalam penelitian ini, ekstraksi dilakukan dengan metode 
maserasi dan uji aktivitas antikanker dilakukan dengan menggunakan metode BSLT (Brine Shrimp Lethality 
Test). BSLT menunjukkan tingkat kematian dari Artemia salina L. yang dianalisis dengan analisis probit untuk 
mengetahui nilai LC50. Hasil uji fitokimia bahwa ekstrak metanol daun tumbuhan waru (Hibiscus tliaceus) 
mengandung senyawa saponin, alkaloid, fenolik. Berdasarkan hasil uji BSLT, ekstrak metanol daun waru 
berpotensi sebagai antikanker karena bersifat toksik terhadap Artemia salina L. dengan nilai LC50 sebesar 

92,01 𝜇g/mL. 
 

Kata-Kata Kunci: Waru (Hibiscus tiliaceus), ekstrak metanol, uji BSLT, saponin, alkaloid, fenolik. 
 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the class of compounds from the waru (Hibiscus tiliaceus) 
leaf of methanol extract and anticancer activity test. In this research, the extraction was carried by maceration 
method and anticancer activity test that used BSLT (Brine Shrimp Lethality Test) method. BSLT (Brine Shrimp 
Lethality Test) show that lethality level of Artemia salina L. that used probit analyze to determine value of Lethal 
Concentration 50% (LC50). The results of phytochemical test showed that the waru (Hibiscus Tiliaceus) leaf of 
methanol extract contains saponin, alkaloid, phenolic compounds. The BSLT test showed that methanol extract 
of waru leaf has potential as anticancer because it is toxic to Artemia salina L. larvae with LC50 value of 92,01 

𝜇g/mL. 

 
Keywords: Waru (Hibiscus Tiliaceus),  methanol extract, BSLT test,  saponin, alkaloid, phenolic. 

 

 
 
I. PENDAHULUAN 
 

Kanker merupakan salah satu 

ancaman utama dibidang kesehatan. 

Penyakit kanker merupakan salah satu 

penyakit yang ditakuti oleh masyarakat 

karena penderita penyakit ini berakhir dengan 

kematian. Pola hidup tidak sehat 

menyebabkan tingginya angka pertumbuhan 

kanker. Kanker menjadi penyebab kematian 

nomer 2 di dunia sebesar 13% setelah 

penyakit kardiovaskular [1].  

Penyembuhan kanker secara medis 

dapat dilakukan melalui pembedahan, 

kemoterapi dan radioterapi [2].  Namun 

memiliki efek negatif yang menyebabkan 

kerontokan rambut, selera makan menurun, 

letih, dan menghambat siklus menstruasi 

pada wanita. Pengobatan kanker dengan 

obat-obatan kemoterapi hanya efektif dalam 

waktu singkat. Beberapa tahun terakhir 

masyarakat mulai mengembangkan 

pengobatan secara tradisional dengan 

menggunakan bahan-bahan herbal dari 
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ekstrak tumbuh-tumbuhan baik berupa akar, 

kulit batang, daun, bunga, atau bijinya yang 

mengandung senyawa antikanker.  

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat herbal 

sesuai dengan kemampuaanya membentuk 

senyawa metabolit sekunder yang memiliki 

aktivitas sebagai antikanker. Dimana 

senyawa-senyawa aktif dari tanaman obat 

akan bekerja dalam menghambat 

pertumbuhan sel kanker sehingga lama 

kelamaan sel kanker akan melemah dan mati.  

Indonesia negara kaya akan sumber 

daya alam dan memiliki keanekaragaman 

hayati yang melimpah, salah satunya adalah 

tumbuhan waru (Hibiscus tiliaceus). 

Tumbuhan ini mudah tumbuh subur di 

Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Tumbuhan waru dapat ditemukan 

di pesisir pantai yang berpasir, hutan bakau, 

selain itu ditemukan tumbuh liar di hutan dan 

diladang, bahkan ditanam di pekarangan atau 

tepi jalan sebagai pohon pelindung [3]. 

Seluruh bagian tumbuhan waru (Hibiscus 

tiliaceus) digunakan masyarakat sebagai obat 

tradisional dikarenakan kemampuan 

tumbuhan waru memproduksi senyawa 

metabolit sekunder. Secara tradisional bagian 

tubuh dari tumbuhan waru digunakan 

masyarakat sebagai obat alternatif 

menyembuhkan berbagai macam penyakit 

didalam tubuh, seperti pada akar waru untuk 

menurunkan demam, daun waru membantu 

pertumbuhan rambut, sebagai obat batuk, 

obat diare berdarah atau berlendir, amandel. 

Sedangkan pada bunga digunakan untuk 

obat trachoma dan masuk angin [4]. 

Dari bagian tumbuhan waru (Hibiscus 

tiliaceus) mengandung beberapa senyawa 

metabolit sekunder. Pada daun dan akar 

tanaman waru adalah saponin dan flavonoid. 

Disamping itu, daun waru juga paling sedikit 

mengandung lima senyawa fenol, sedangkan 

akar waru mengandung tanin [5].  

Dari tumbuhan Hibiscus tiliaceus sudah 

dilakukan penelitian uji toksisitas daun waru 

terhadap larva Artemia salina L. serta 

identifikasi golongan senyawa dan dihasilkan 

bahwa ekstrak n-heksana bersifat paling 

toksik [6]. Mengingat bahwa aktivitas 

antikankernya belum pernah dilaporkan, 

maka dalam penelitian ini peneliti 

mengangkat topik tentang uji pendahuluan 

aktivitas antikanker ekstrak metanol daun 

waru (Hibiscus tiliaceus).  

Dalam penelitian ini uji pendahuluan 

aktivitas antikanker ekstrak metanol 

ditentukan berdasarkan toksisitas senyawa 

dengan menggunakan metode penggujian 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). BSLT 

merupakan salah satu metode yang banyak 

digunakan untuk pencarian senyawa 

antikanker baru yang berasal dari tanaman. 

Metode BSLT telah terbukti memiliki korelasi 

dengan aktivitas antikanker. Selain itu, 

metode ini juga mudah dikerjakan, murah, 

cepat, dan cukup akurat [7].  

Dalam mempelajari uji pendahuluan 

aktivitas antikanker adalah dengan 

menggunakan kematian dari hewan 

percobaan sebagai suatu respon dari 

pengaruh suatu senyawa yang diuji. Angka 

kematian hewan percobaan dihitung sebagai 

Median Lethal Concentration LC50.  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7 

2017 

 

204  
 

 

II. BAHAN DAN METODE 

Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah gelas kimia, corong kaca, 

gelas ukur, timbangan digital, pipet tetes, 

kertas label, botol vial, labu ukur, corong 

Buchner, seperangkat alat penyaring Bucher, 

rotary vacuum evaporator, spatula, tabung 

reaksi, rak tabung reaksi, erlenmeyer 

berparuh, mesin penggiling, penjepit tabung 

reaksi, kompor listrik. 

 

Bahan 

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah serbuk daun waru 

(Hibiscus tiliaceus), metanol p.a, aquades, 

logam Mg, asam klorida pekat, kloroform p.a, 

Ammonia, H2SO4 2N, asam sulfat pekat, 

asam asetat anhidrida p.a, pereaksi meyer, 

etanol 70%, FeCl3 1%, sea salt, telur larva 

udang laut Artemia salina L. 

 

Prosedur Penelitian 

Tahap Persiapan Sampel 

Sampel daun tumbuhan waru yang 

telah terkumpul dibersihkan dari kotoran yang 

menempel kemudian dipotong kecil-kecil, 

dikeringkan dan digiling hingga menjadi 

serbuk halus yang siap dimaserasi. 

 

Tahap Ekstraksi  

Serbuk halus daun tumbuhan waru 

(Hibiscus tiliaceus) dimaserasi menggunakan 

pelarut metanol selama 24 jam dan diulang 

sebanyak 3 kali. Hasil maserasi dengan 

pelarut metanol disaring secara vakum 

menggunakan penyaring Bucher dan filtrat 

yang diperoleh dipekatkan dengan 

menggunakan rotary vacuum evaporator. 

Tahap Uji Fitokimia 

Uji Kandungan Saponin. Sebanyak 1-2 mL 

ekstrak metanol daun tumbuhan waru 

(Hibiscus tiliaceus) dimasukkan kedalam 

tabung reaksi, kemudian ditambahkan 10 mL 

aquades dan dipanaskan selama 2-3 menit. 

Filtrat didinginkan dan selanjutnya dikocok 

dengan kuat. Terbentuknya busa yang stabil 

selama 5 menit menunjukkan sampel positif 

mengandung saponin.   

 

Uji Kandungan Flavonoid. Untuk 

mengetahui kandungan senyawa golongan 

flavonoid dapat dilakukan uji Shinoda test. 

Sebanyak 1-2 mL ekstrak metanol daun 

tumbuhan waru (Hibiscus tiliaceus) 

dimasukkan kedalam tabung reaksi dicampur 

dengan 3 mL etanol 70%, lalu dikocok, 

dipanaskan, dan dikocok lagi kemudian 

disaring. Filtrat yang diperoleh kemudian 

ditambahkan Mg 0,1 g dan 2 tetes larutan HCl 

pekat. Terbentuknya warna merah 

menunjukkan sampel positif mengandung 

flavanoid.  

 

Uji Kandungan Alkaloid. Sebanyak 1-2 mL 

ekstrak metanol daun tumbuhan waru 

(Hibiscus tiliaceus) dimasukkan kedalam 

tabung reaksi dicampur dengan 1 mL 

kloroform dan 1 mL ammonia dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi, lalu dipanaskan diatas 

penangas air, dikocok, dan disaring. Filtrate 

yang diperoleh dibagi tiga bagian sama dan 

dimasukkan dalam tiga tabung reaksi yang 
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berbeda. Pada masing-masing tabung reaksi 

reaksi ditambahkan dengan 3 tetes H2SO4 

2N, kocok dan didiamkan beberapa menit 

hingga terpisah. Pada tabung reaksi 1 

ditambahkan dengan pereaksi Meyer, adanya 

alkaloid ditandai dengan terbentuknya 

endapan putih. Pada tabung reaksi 2 

ditambahkan dengan pereaksi dragendorf 

dan terbentuknya endapan jingga 

menandakan adanya alkaloid. Pada tabung 

reaksi 3 ditambahkan pereaksi Wagner dan 

terbentuknya endapan coklat menandakan 

adanya alkaloid.  

 

Uji Kandungan Fenolik. Sebanyak 1-2 mL 

ekstrak metanol daun tumbuhan waru 

(Hibiscus tiliaceus) dimasukkan kedalam 

tabung reaksi lalu ditambah 10 tetes FeCl3 

1%. Jika menghasilkan warna hijau, merah, 

biru, ungu, atau kehitaman pekat 

menunjukkan sampel positif mengandung 

fenol.  

 

Uji Kandungan Tanin. Sebanyak 1-2 mL 

ekstrak metanol daun tumbuhan waru 

(Hibiscus tiliaceus) dimasukkan kedalam 

tabung reaksi dididihkan dengan 20 mL air 

diatas penengas air, lalu disaring. Filtrate 

yang diperoleh ditambahkan 2-3 tetes FeCl3 

1% dan terbentuknya warna coklat kehijauan 

atau biru kehitaman menunjukkan adanya 

tanin. 

 

Tahap Uji Pendahuluan Aktivitas 

Antikanker  

Sebanyak 5 mg ekstrak metanol dilarutkan 

dalam 1 mL metanol p.a. larutan yang 

terbentuk disebut dengan larutan induk 

dengan konsentrasi 5000 g𝜇/mL. larutan 

induk kemudian dipipet dengan mikopipet 

sebanyak 10, 25, 50, 75 dan 100 𝜇L dan 

dimasukkan kedalam masing-masing vial 

yang berbeda. Sehingga masing-masing vial 

memiliki konsentrasi 10, 25, 50, 75 dan 100 

𝜇L. Selanjutnya masing-masing vial dibiarkan 

sampai pelarutnya menguap. Ke dalam 

masing-masing vial dimasukkan 10 ekor larva 

Artemia salina L, dan ditambah air laut 

sampai volumenya 5 mL. Lalu dibiarkan 

selama 24 jam, dihitung jumlah larva Artemia 

salina L. yang mati. Hasil yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis Probit untuk 

menentukan besarnya LC50 dari ekstrak yang 

diuji.  

 

III. HASIL DAN DISKUSI 

Daun tumbuhan waru (Hibiscus 

tiliaceus) sebanyak 2 kg yang diambil di desa 

Turipinggir, Megaluh, Jombang dicuci bersih 

dengan air sampai bersih kemudian dipotong 

kecil-kecil, dikeringkan. Sampel kering ini 

digiling hingga menjadi serbuk halus,  

sehingga diperoleh 1,5 kg serbuk halus 

sampel daun waru.  

Sampel daun waru sebanyak 1 kg 

dimaserasi dengan metanol 3 x 24 jam. Hasil 

maserasi diuapkan dengan menggunakan 

rotary vacuum evaporator. 

 

Hasil Uji Fitokimia  

Uji fitokimia bertujuan untuk 

mengetahui jenis senyawa yang ada di dalam 

ekstrak metanol daun waru (Hibiscus 

tiliaceus). Uji fitokimia yang dilakukan antara 
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lain uji saponin, flavanoid, alkaloid, fenolik, 

dan tanin.  

Dari hasil uji fitokimia diketahui bahwa 

ekstrak metanol daun waru (Hibiscus 

tiliaceus) mengandung jenis senyawa 

saponin, flavanoid, fenolik. Data hasil uji 

fitokimia ekstrak tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil uji fitokimia ekstrak metanol 

tumbuhan waru (Hibiscus tiliaceus)  

Identifikasi 

Senyawa 

Keterangan 

Saponin  (+) karena terbentuknya 

busa yang stabil selama 5 

menit. 

Flavonoid  (-) karena tidak terbentuknya 

warna merah. 

Alkaloid  Pereaksi Waghner = (+) 

karena terbentuknya 

endapan coklat. 

Pereaksi Dragendorf = (+) 

karena terbentuknya 

endapan jingga. 

Pereaksi Meyer = (+) karena 

terbentuknya endapan putih. 

Fenolik  (+) karena terbentuknya 

warna kehitaman pekat 

Tanin  (-) karena tidak terbentuknya 

warna coklat kehijauan atau 

biru kehitaman. Namun 

menghasilkan warna hijau 

kehitaman pekat. 

 

Hasil Uji Pendahuluan Aktivitas Antikanker 

Uji pendahuluan aktivitas antikanker 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas antikanker ekstrak tersebut. Dalam 

penelitian ini uji pendahuluan aktivitas 

antikanker dilakukan dengan menggunakan 

metode BSLT dengan hewan uji larva Artemia 

salina L yang telah berumur 48 jam. Kematian 

Larva udang Artemia salina L, ditunjukkan 

pada tabel 2. 

Tabel 2. Kematian larva udang Artemia salina 

L.  

Konsentrasi 
Jumlah Kematian Jumlah 

Awal 1 2 3 

0 ppm 0 0 0 10 

10 ppm 1 2 2 10 

25 ppm 2 3 2 10 

50 ppm 4 3 4 10 

75 ppm 5 3 4 10 

100 ppm 5 6 5 10 

 

Setelah didapatkan data kematian udang 

Artemia salina L. dihitung persentase 

kematian tiap konsentrasi dengan cara : 

% kematian = 
Jumlah larva mati

jumlah larva uji
 × 100% 

Data hasil perhitungan persentase kematian 

kematian udang Artemia salina L. tertera 

pada tabel 3. 

Tabel 3. Persentase kematian udang Artemia 

salina L. 

Konsent

rasi 

Total 

Kematian 

Rata-rata 

Jumlah 

Kematian 

% 

Kematian 

0 ppm 0 0 0 % 

10 ppm 5 1,667 16,67 % 

25 ppm 7 2,333 23,33 % 

50 ppm 11 3,667 36,67 % 

75 ppm 12 4 40 % 

100 

ppm 

16 5,333 53,33 % 

 Data pada tabel 3 selanjutnya 

dianalisis probit dengan menggunakan 
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program SPSS untuk mendapatkan nilia LC50. 

Berdasarkan hasil analisis probit 

menggunakan program SPSS bahwa ekstrak 

metanol daun tumbuhan waru (Hibiscus 

tiliaceus) diperoleh nilai LC50 sebesar 92,01 

𝜇g/mL.. Suatu senyawa dianggap toksik bila 

memiliki nilai LC50 30-1000 [7]. Berdasarkan 

nilai LC50 tersebut bahwa ekstrak metanol 

daun tumbuhan waru bersifat toksik.  

 

IV. KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Golongan senyawa yang terdapat pada 

ekstrak daun tumbuhan waru (Hibiscus 

tiliaceus) diantaranya ada saponin, 

alkaloid, dan fenolik.  

2. Ekstrak daun tumbuhan waru (Hibiscus 

tiliaceus) berpotensi sebagai antikanker 

karena bersifat toksik dengan nilai LC50 

sebesar 92,01 ppm.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu optimum pikel umbi yakon Smallanthus 
sonchifolius terfermentasi L.plantarum B1765. Pikel umbi yakon dibuat dengan menambahkan 10% 
bakteri asam laktat pada potongan umbi yakon yang direndam larutan garam 1%. Lama fermentasi 
pada penelitian ini adalah 3,12,24,36 dan 48 jam. Produk pikel umbi yakon selanjutnya dikaji mutu 
kimianya yang meliputi pH dan Total Asam Tertitrasi (TAT), sedangkan mutu mikrobiologi pikel umbi 
yakon yakni total Bakteri asam laktat (BAL) dan total bakteri Coliform. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terjadi penurunan nilai pH pikel umbi yakon dari pH awal 6,15 menjadi 3,45 dengan lama 
fermentasi 48 jam. Selanjutnya, pada uji total asam mengalami kenaikan dari TAT awal sebesar 
0,044% menjadi 0,411%. Kenaikan nilai TAT diikuti dengan menurunnya total coliform pikel umbi 
yakon selama lama fermentas. Pada uji total coliform yaitu jumlah awal 5,5 x103 menurun menjadi 
3,3 x101pada lama fermentasi 48 jam. Pengujian total BAL menunjukkan adanya peningkatan  
pertumbuhan dari waktu fermentasi 3 jam hingga 24 jam berturut-turut sejumlah 1,1 x 106 naik 
menjadi 2,8 x 108, selanjutnya memasuki fase stasioner pada 24 jam hingga 48 jam. Diperoleh 
waktu fermentasi optimum berdasarkan uji total BAL adalah 24 jam. 

 
Kata Kunci: Pikel umbi yakon; bakteri asam laktat L.plantarum B1765; mutu kimia; mutu mikrobiologi 

 

 
ABSTRACT 

 

The aim of this research is to know the optimum times yacon tuber Smallanthus sonchifolius 
pickel fermented by L.plantarum B1765. The yakon tuber pickel is made by adding 10% lactic acid 
bacteria to the cut of yakon tubers soaked in 1% salt solution. The length of fermentation in this 
study was 3,12,24,36 and 48 hours. The yakon tuber pickel product is then evaluated for its 
chemical quality which includes pH and Total Acid Teritrasi (TAT), while the microbiology quality 
which includes total lactic acid bacteria (LAB) and the total of Coliform bacteria. The results showed 
that there was a decrease of pH value of yacon tuber pickel from initial pH 6.15 to 3.45 in 48 hours 
fermentation time. Furthermore, the total acid test increased from the initial TAT by 0.044% to 
0.411%. The increase in TAT value is followed by a decrease in the total coliform of the yakon tuber 
pickel during the duration of fermentation time. In the total coliform test the initial number of 5.5 x 103 
decreased to 3.3 x101 on 48 hours of fermentation time. Total BAL testing showed a growth of 
fermentation time of 3 hours to 24 hours in a row a number of 1.1 x 106 rose to 2.8 x 108. 
Furthermore, growth entered the stationary phase where the fermentation time of 24 hours to 48 
hours. The optimum fermentation time obtained based on total LAB test is 24 hours. 

 
 
Keywords: Yacon tuber pickel; Lactic Acid Bacteria L.plantarum B1765; Chemical quality; microbiology quality. 
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I. PENDAHULUAN 
 

Yakon adalah salah satu jenis umbi-

umbian yang berasal dari Africa Selatan. 

Bentuk umbi yacon mirip dengan ubi jalar, 

namun dengan tekstur yang lebih crunchy 

mirip bengkoang dan memberikan rasa manis 

karena kandungan Fruktooligosakarida (FOS) 

yang tinggi yaitu 70-80% [1]. Di Indonesia, 

semula yacon banyak dibudidayakan di 

Wonosobo, Jawa Tengah. Melalui Program 

Hibah Kuliah Kerja Nyata tahun 2016, yakon 

telah dicoba dibudidayakan di lumajang, Jawa 

Timur. Pada umumnya, umbi yakon 

dikonsumsi dalam keadaan segar, dan 

produk olahan lainnya seperti kripik, selai, 

sirup dan tepung untuk mendapatkan cita 

rasa baru [2], [3], [4]. Salah satu alternatif 

pengolahan umbi yakon lainnya layak untuk 

dikembangkan adalah mengolahnya menjadi 

pangan fermentasi. 

Indonesia adalah salah satu negara 

yang dikenal banyak menghasilkan pangan 

fermentasi. Beberapa produk fermentasi  

dihasilkan dari bahan dasar hewani maupun 

nabati seperti tempe, kecap, taoco, tape, 

bekasam, dadih. Jenis-jenis makanan ini 

semula dikembangkan dengan tujuan untuk 

memperpanjang masa simpan dan 

menciptakan produk pangan dengan cita rasa 

baru yang berbeda dari bahan dasarnya. Saat 

ini pengembangan makanan fermentasi tidak 

saja terbatas pada fungsi tersebut, namun 

telah meluas pada potensinya sebagai 

makanan kesehatan. 

Istilah probiotik diberikan pada 

mikroorganisme di dalam usus yang dapat 

memberikan manfaat bagi kesehatan dan 

mampu memberikan karakteristik probiotik  

tertentu diantaranya  adalah bukan 

mikroorganisme pathogen,mampu bertahan 

hidup pada pH lambung dan usus, tahan 

terhadap garam empedu,tahan terhadap 

antibiotic dan mempunyai sifat antagonistic 

terhadap bakteri pathogen karena mampu 

menghasilkan bakteriosin dan hidrogen 

peroksida [5], [6]. 

Sifat-sifat probiotik ini telah banyak 

diteliti untuk mikroorganisme yang berperan 

dalam fermentasi makanan yang mayoritas 

adalah bakteri asam laktat terutama berasal 

dari genus Laktobasillus dan Bifidobacterium, 

namun strain lain dari Basillus [7]. 

Laktobasillus plantarum B1765 adalah salah 

satu strain bakteri asam laktat yang diisolasi 

dari bekasam [8]. 

Potensi L.plantarum B1765 sebagai 

kultur starter dalam berbagai produk pangan 

fermentasi dan manfaatnya dalam 

memberikan efek bagi kesehatan juga telah 

diteliti dalam rangkaian road map penelitian 

tentang pengembangan potensi L.plantarum 

B1765 sebagai kultur starter probiotik dalam 

fermentasi untuk menghasilkan produk 

makanan kesehatan (health food). Bakteri 

L.plantarum B1765 yang digunakan dalam 

fermentasi bekasam diketahui mampu 

menurunkan hipertensi pada tikus yang diberi 

pakan ekstrak bekasam [9], dan sebagai 

penghasil asam lemak rantai pendek pada 

pikel yang bermanfaat antara lain sebagai 

antidiabetes [10]. 

Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya yaitu bahwa L.plantarum B1765 
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merupakan kultur starter yang baik dalam 

pembuatan pikel yakon dan memberikan 

manfaat bagi kesehatan, maka perlu 

dilakukan suatu penelitian lebih lanjut yang 

bertujuan untuk mengkaji lama waktu 

fermentasi yang tepat dalam pengolahan 

pikel umbi yakon. Waktu fermentasi tentu 

berpengaruh terhadap nilai pH, Total asam 

terttitrasi (TAT), total Bakteri Aasam Laktat 

(BAL, juga terhadap total bakteri coliform. 

 

II. METODOLOGI 

 

Material  

deMan Rogosa Sharpe (MRS) broth, 

Violet Red Bile Glucose Agar (VRBA), isolat 

L.plantarum B1765, NaOH, NaCl 0,86%, 

CaCO3, Agar, Aqudemin, Asam oksalat, 

indikator fenolftalein. 

 

Instrumentasi  

Cawan petri, gelas ukur 100mL, 

Spatula, Tabung centrifuge, mikro pipet, 

buret, statif, pH meter, autoclaf, laminar air 

flow, waterbath, magnetic stirrer, centrifuge 

5810, inkubator, , erlenmayer, botol, dan rak 

tabung. 

 

Prosedur  

 

Persiapan Kultur Starter  

Sebanyak 1 ml isolat L.plantarum B1765 

diremajakan dalam 9 ml medium deMan 

Rogosa Sharpe (MRS) broth yang telah 

disterilisasi. Lalu diinkubasi pada suhu 37°C 

selama 20 jam. Selanjutnya diambil 1 ml dan 

diinokulasikan kedalam 9 ml MRS broth steril, 

kemudian direinkubasi selama 24 jam pada 

suhu 37°C. Kultur yang telah diperbanyak 

kemudian dipisahkan dengan cara 

sentrifugasi. Setelah itu endapan dipisahkan 

dari filtratnya. kemudian endapan yang 

terbentuk diresuspensi dengan larutan NaCl 

0,85%.  Terakhir tambahkan  kembali 10 ml 

NaCl 0,85% pada endapan dan siap 

digunakan sebagai kultur starter. 

 

Pembuatan Pikel Umbi Yakon 

Umbi yakon dikupas dan dipotong-

potong berbentuk dadu dengan ukuran untuk 

tiap sisi ±1cm dan ditimbang sebanyak 200 

gram. Lalu dimasukkan potongan-potongan 

umbi yakon dengan larutan garam dan 

L.plantarum B1765 ke dalam botol dengan 

ketentuan 200 gram umbi yakon; 200ml 

larutan garam 1% ; serta kultur  L.plantarum 

B1765 dengan penambahan 10% (v/b) dari 

berat media yang  difermentasi. Botol atau 

wadah selanjutnya ditutup rapat 

menggunakan plastik.  

 

Uji pH  

Sampel yang telah diblender (medium 

fermentasi) diambil sekitar 10 ml dan 

ditempatkan dalam beaker glass ukuran 50 

ml. Selanjutnya dilakukan pengukuran 

menggunakan pH sampel. 

 

Uji Total Asam Tertitrasi (% Asam Laktat) 

Pengujian total asam tertitrasi (TAT) 

dapat dilakukan dengan melalui 2 proses 

tahapan, yaitu standarisasi NaOH dan 

pengujian sampel. Pada tahap yang pertama, 

NaOH distandarisasi menggunakan asam 
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oksalat. Pada tahap pengujian sampel yakni 

sampel sebanyak 10 ml diencerkan di dalam 

labu ukur 100ml kemudian diambil sebanyak 

20 ml dan ditambahkan 2/3 tetes indikator 

fenolftalein. Kemudian sampel dititrasi 

dengan larutan NaOH 0,1 N sampai terjadi 

perubahan warna menjadi merah muda. Total 

Asam Tertitrasi (TAT) dinyatakan dalam 

persen asam laktat. Total Asam Tertitrasi 

dihitung dengan rumus: 

 

𝑇𝐴𝑇 (𝐴𝑠𝑎𝑚 𝑙𝑎𝑘𝑡𝑎𝑡)  

=
𝑉 × 𝑁 × 𝑃 × 𝐵𝑀 × 100%

𝐵
 

 

Keterangan:  

 V : volume NaOH untuk    

                              titrasi (ml)  

 N    : Normalitas NaOH  

 P    : Jumlah pengenceran  

 BM     : Bobot molekul asam laktat    

 B    : Bobot sampel (mg) 

 
Uji Total BAL  

Uji total BAL dilakukan dengan metode 

Total Plate Count (TPC). Sampel diblender 

lalu filtrat nya diambil 1ml untuk diuji. Sampel 

diencerkan dengan menggunakan larutan 

NaCl 0,86% hingga pengenceran tertentu. 

Pencawanan dilakukan dengan mengambil 

sampel menggunakan mikropipet sebanyak 1 

ml (1000µl) hasil pengenceran tersebut 

kedalam cawan petri. Pembuatan media 

pengenceran dibuat dua kali pengulangan 

dan masing-masing pengulangan diuji triplo. 

Selanjutnya kedalam cawan tersebut 

dituangkan medium MRS. Media dalam 

cawan petri yang telah memadat lalu 

diinkubasi terbalik pada suhu 37oC selama 48 

jam. Kemudian dilakukan perhitungan jumlah 

bakteri asam laktat dengan satuan CFU 

(colony forming unit)/mL. 

 

 

 

Uji Total Coliform  

Uji total Coliform dilakukan dengan 

metode Total Plate Count (TPC). Sampel 

diblender lalu filtrat nya diambil 1ml untuk 

diuji. Sampel diencerkan dengan 

menggunakan larutan NaCl 0,86% hingga 

pengenceran tertentu. Pencawanan dilakukan 

dengan mengambil sampel menggunakan 

mikropipet sebanyak 1 ml (1000µl) hasil 

pengenceran tersebut kedalam cawan petri. 

Pembuatan media pengenceran dibuat dua 

kali pengulangan dan masing-masing 

pengulangan diuji triplo. Selanjutnya kedalam 

cawan tersebut dituangkan medium MRS. 

Media dalam cawan petri yang telah 

memadat lalu diinkubasi terbalik pada suhu 

37oC selama 16-20 jam. Kemudian dilakukan 

perhitungan jumlah bakteri asam laktat 

dengan satuan CFU (colony forming unit)/mL. 

 

III. HASIL DAN DISKUSI 

 

Uji pH  

Terjadi penurunan nilai pH dari jam 

ke-3 sampai dengan jam ke-48. Seiring 

bertambahnya lama waktu fermentasi pikel 

umbi yakon, maka pH akan semakin 

menurun. Penurunan nilai pH disebab oleh 

metabolisme bakteri L.plantarum B1765 
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mengubah substrat karbohidrat menjadi 

SCFA [10]. 

Table 1. Pengaruh Lama Fermentasi terhadap nilai pH 

No. Lama Fermentasi (jam) pH 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

3 
12 
24 
36 
38 

6,15 
3,92 
3,67 
3,61 
3,45 

 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan 

penelitian sebelumnya bahwa terjadi 

penurunan pH selama proses fermentasi 

bakteri L.plantarum. Hasil pengukuran pH 

menunjukkan bahwa pH media Inulin dan 

FOS, masing-masing bernilai 7.23 dan 7.22 

pada jam ke-0, mengalami penurunan 

menjadi 4.94 serta 4.69 pada jam ke-12 [11]. 

 

Uji TAT 

Pada uji TAT pada penelitian ini terjadi 

kenaikan. Terjadinya penurunan pH erat 

hubungannya dengan kenaikan TAT hasil 

metabolisme L.plantarum B1765. Seiring 

bertambahnya lama waktu fermentasi umbi 

yakon maka hasil metabolisme Lplantarum 

B1765 dalam menghasilkan asam laktat dan 

SCFA akan semakin tinggi.  Ini dapat dilihat 

dari hasil penelitian ini dimana pada jam ke 3 

jam hingga jam ke 48, jumlah TAT semakin 

tinggi. 

Table 2. Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Nilai TAT. 

No. Lama Fermentasi (jam) TAT 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

3 
12 
24 
36 
38 

0,044 
0,217 
0,254 
0,369 
0,411 

 

Penelitian lain menyimpulkan bahwa 

semakin lama waktu fermentasi minuman 

soygurt dan kopi yang difermentasi bakteri 

L.platarum B1765, maka nilai TAT juga akan 

semakin tinggi [12], [13]. 

 

Uji Total BAL 

 

Sama halnya dengan uji pH dan TAT, 

Lama waktu fermentasi juga berpengaruh 

terhadap total BAL. Pada jam ke-3 sampai 

dengan jam ke-24 mengalami kenaikan 

jumlah BAL L.plantarum B1765. Ini berarti 

selama waktu fermentasi  sampai 24 jam 

merupakan fase logaritmik dari L.platarum 

B1765 pada pikel umbi yakon. Hasil ini 

mempertegas bahwa umbi yakon dapat 

menjadi media tumbuh kembang yang baik 

bagi bakteri L.platarum B1765. 

Table 3. Pengaruh Lama Fermentasi terhadap total BAL 

No. Lama Fermentasi (jam) Total BAL 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

3 
12 
24 
36 
48 

1,1 x 106 

6,9 x 107 

2,8 x 108 

4,5 x 108 

2,7 x 108 

 

Selanjutnya pada lama fermentasi 24 

hingga 48 jam merupakan fase stasioner 

dimana pertumbuhan BAL tidak mengalami 

perubahan yang signifikan. 

 

Uji Total Coliform 

Semakin lama waktu fermentasi maka 

nilai pH semakin rendah dan jumlah TAT 

semakin tinggi dengan kata lain perubahan ini 

akan berakibat pada pertumbuhan bakteri 

coliform. Penurunan Nilai pH dan kenaikan 

TAT akan berpengaruh dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri pathogen yakni coliform. 

Bakteri coliform tidak dapat hidup pada media 

dikisaran pH 3 [14]. Terjadi penurunan 
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selama waktu fermentasi dari 3 jam hingga 48 

jam dapat dilihat pada tabel.  

Tabel 4. Pengaruh Lama Fermentasi terhadap coliform 

No. Lama Fermentasi (jam) Total 
Coliform 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

3 
12 
24 
36 
38 

5,5 x 103 

4,6 x 103 

3,4 x 103 

5,0 x 101 

3,3 x 101 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

waktu optimum untuk membuat pikel umbi 

yakon adalah 24 jam dimana lebih dari ini 

tidak terjadi perubahan yang signifikan 

terhadap total BAL L.plantarum B1765 atau 

memasuki fase stasioner. Waktu fermentasi 

juga berpengaruh terhadap penurunan nilai 

pH, dan jumlah total Coliform serta kenaikan 

nilai TAT.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kandungan senyawa metabolit sekunder dari ekstrak n-heksana 
kulit batang tumbuhan gayam. Pada penelitian ini, proses ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi, 
pemisahan dilakukan dengan metode kromatografi cair vakum (KCV) yang dimonitor dengan kromatografi lapis 
tipis (KLT),serta pemurnian dilakukan dengan metode rekristalisasi. Penentuan struktur molekul isolat dengan 
metode spektroskopi (UV-Vis, FTIR, dan GC-MS). Dari hasil penelitian diperoleh  isolat berupa padatan amorf 
tak berwarna dengan titik leleh 40-41ᵒC. Isolat menunjukkan hasil negatif pada uji  dengan reagen Liebermann-
Burchard. Berdasarkan analisis data spektroskopi, isolat merupakan campuran dua senyawa asam lemak yaitu 
asam palmitat dan asam oleat. 

 
 
Kata-Kata Kunci: Gayam (Inocarpus fagiferus), ekstrak n-heksana, asam lemak, asam palmitat, asam oleat 

 
 

ABSTRACT 
The research aims to describe the secondary metabolite from n-hexane extract of gayam stem bark. In this 
research, the extraction was done by maceration method, separation by Vacuum Liquid Chromatography (VLC) 
method which was monitored by Thin Layer Chromatography (TLC), and purification by recrystallization 
method. The molecular structure of isolate was determined by spectroscopic methods (UV-Vis, FTIR, and GC-
MS). From this research it was obtained a isolate in form of colorless amorphous solid with a melting point of 
40-41ᵒC. It showed the negative result with Liebermann-Burchard reagent. Based on spectroscopic data 
analysis, it was  a mixture of two fatty acid namely palmitic acid and oleic acid. 
 
Keywords: Gayam (Inocarpus fagiferus), n-hexane extract, fatty acid, palmitic acid, oleic acid 

 
 
 
I. PENDAHULUAN 
 

Tumbuhan gayam atau Inocarpus 

fagiferus Fosberg merupakan salah satu 

genus dari famili Fabaceae dan termasuk 

dalam subfamili papilionoideae. Gayam 

merupakan tumbuhan asli negara-negara 

pasifik selatan, namun pohon gayam telah 

tersebar luas dan ditanam di Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, dan Semenanjung Malaya, 

sehingga tumbuhan ini juga disebut sebagai 

pohon nusantara [1]. Tumbuhan gayam dapat 

ditemukan hidup dari daerah dataran rendah 

hingga pada ketinggian 500 m di atas 

permukaan laut. Tumbuhan gayam memiliki 

berbagai kegunaan, kayu tumbuhan gayam 

dapat digunakan sebagai bahan bangunan, 

daun sebagai pakan ternak, biji sebagai 

bahan pangan, dan kulit batang gayam 

sebagai obat tradisional [2].  

Senyawa non fenolik adalah senyawa 

yang tidak mempunyai gugus fenol dalam 
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struktur molekulnya. Senyawa non fenolik 

yang pernah ditemukan dalam famili 

Fabaceae di antaranya senyawa terpenoid, 

steroid, dan lipid [3][4][5][6]. Namun demikian 

kandungan senyawa metabolit sekunder 

khususnya senyawa non fenolik dari ekstrak 

n-heksana kulit batang tumbuhan gayam 

belum dilaporkan.  

Pada penelitian yang telah kami 

lakukan, dua senyawa metabolit sekunder 

golongan non fenolik yaitu asam palmitat dan 

asam oleat telah berhasil diisolasi dari ekstrak 

n-heksana kulit batang tumbuhan gayam. 

Dalam makalah ini akan dilaporkan proses 

isolasi dan karakterisasi kedua senyawa yang 

termasuk dalam lipid tersebut. 

 

II. METODOLOGI 

 

Bahan 

Beberapa bahan yang digunakan pada 

penelitian ini: n-heksana teknis, etil asetat 

teknis, kloroform p.a, FeCl3 5%, FeCl3 1%, 

metanol, asam asetat anhidrida p.a, asam 

sulfat pekat, aquades, pita Mg, HCl pekat, 

amonia, H2SO4 2N, reagen Meyer, reagen 

Dragendorf, reagen Wagner, silika gel Merck 

GF-60 (63-200 µm), pelat KLT silika gel 

Merck GF-254 (20x20; 0,25 mm), dan 

pereaksi semprot (H2SO4 5% dalam etanol). 

 

Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

seperangkat alat gelas (gelas kimia, gelas 

ukur, gelas vial, labu ukur, Erlenmeyer, dan 

corong kaca), seperangkat alat ekstraksi 

dengan metode maserasi, seperangkat alat 

penyaring Buchner, pompa vakum (Dreh 

Schieber Vacuum Pumpe DSEZ), vacuum 

rotary evaporator, pelat tetes, pipa kapiler, 

seperangkat alat kromatografi lapis tipis, 

seperangkat alat kromatografi cair vakum, 

Fisher John melting point apparatus, 

spektrofotometer UV Shimudzu Pharma 

Spec, UV-1800, Spektrofotometer FTIR 

Perkin Elmer USA 89485, dan 

Spektrofotometer massa Shimadzu QP-

2010S, 1H NMR dan 13C NMR JEOL ECA-

500, dan seperangkat alat penyemprot noda. 

 

Prosedur Penelitian  

1. Tahap Pengumpulan dan Persiapan 

Sampel 

Sampel kulit batang gayam dibersihkan 

dari kotoran yang menempel, dipotong-

potong sampai berukuran kecil, selanjutnya 

diangin-anginkan sampai kering. Sampel 

yang sudah kering digiling sehingga diperoleh 

serbuk halus yang siap untuk diektraksi 

dengan metode maserasi. 

  

2. Tahap Ekstraksi dan Isolasi 

Serbuk halus kulit batang gayam 

sebanyak 2 kg dimaserasi pada suhu kamar 

dengan pelarut n-heksana teknis selama 

3x24 jam. Hasil maserasi disaring secara 

vakum dengan penyaring Buchner sehingga 

diperoleh ekstrak n-heksana dan residu. 

Ekstrak n-heksana diuapkan menggunakan 

rotary vacuum evaporator sehingga diperoleh 

ekstrak pekat n-heksana. 

Metode kromatografi cair vakum (KCV) 

digunakan untuk memisahkan komponen-

komponen dalam ekstrak. Fasa diam yang 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7                                                                                         

2017 

 

216  
 

digunakan yaitu kieselgel Merck 60 GF-254 

dengan eluen berturut-turut yaitu n-heksana, 

campuran n-heksana-etil asetat, dan etil 

asetat. Hasil pemisahan dimonitor dengan 

kromatografi lapis tipis (KLT) menggunakan 

pelat KLT silika gel GF-254 dengan fase 

gerak n-heksana – etil asetat = 9:1. Fraksi 

yang menunjukkan noda utama dengan Rf 

yang sama digabung. Untuk uji kemurnian 

isolat dilakukan dengan cara mengukur titik 

leleh isolat dan kromatografi lapis tipis 

dengan tiga sistem eluen. 

 

III. HASIL DAN DISKUSI 

1. Hasil Isolasi Senyawa Non Fenolik dari 

Kulit Batang Tumbuhan Gayam 

(Inocarpus fagiferus Fosb.) 

Serbuk halus kulit batang tumbuhan 

gayam sebanyak 2 kg dimaserasi pada suhu 

kamar menggunakan pelarut n-heksana 

selama 24 jam yang diulang sebanyak tiga 

kali. Hasil maserasi disaring secara vakum 

dengan penyaring Buchner sehingga 

diperoleh ekstrak n-heksana dan residu. 

Ekstrak n-heksana dipekatkan dengan 

menggunakan rotary vacuum evaporator 

sehingga didapatkan ekstrak pekat n-heksana 

berwarna kuning kecoklatan sebanyak 51,7 

gram. 

Proses pemisahan dengan metode KCV 

pada ekstrak n-heksana menghasilkan 111 

fraksi. Selanjutnya hasil dari KCV dimonitor 

dengan kromatografi lapis tipis (KLT) dengan 

eluen n-heksana-etil asetat = 4:1. Fraksi yang 

menampakkan noda dengan harga Rf sama 

digabungkan yaitu pada fraksi 27-30 berupa 

padatan amorf tak berwarna seberat 1,83 

gram.  

Uji kemurnian senyawa hasil isolasi 

dilakukan dengan pengukuran titik leleh dan 

pengujian KLT dengan tiga sistem eluen. 

Berdasarkan hasil pengukuran titik leleh, 

isolat memiliki titik leleh 40 – 41ᵒC. Pada uji 

KLT dengan tiga sistem eluen, isolat diuji 

sebanyak tiga kali dengan eluen yang 

berbeda. Perbandingan eluen yang 

digunakan yaitu n-heksana - etil asetat = 

9,9:0,1 ; n-heksana - kloroform = 9,9:0,1 ; dan 

n-heksana dengan harga Rf berturut-turut 

yaitu 0,68 ; 0,38 ; 0,46. 

2. Karakterisasi Senyawa Hasil Isolasi 

Hasil pengukuran spektrum UV-Vis 

senyawa hasil isolasi dalam dalam pelarut n-

heksana tampak bahwa senyawa pada isolat 

menunjukkan puncak serapan maksimum 

pada panjang gelombang 208,3 nm. Dengan 

demikian senyawa dalam isolat menunjukkan 

adanya transisi elektron 𝜋 → 𝜋∗ yang 

disebabkan oleh ikatan rangkap C=C yang 

tidak terkonjugasi karena panjang gelombang 

serapan maksimum di bawah 215 nm. 

Berdasarkan data spektrum IR senyawa 

hasil isolasi menunjukkan adanya regang C-H 

alkil (2926,50 cm-1 dan 2854,98 cm-1), tekuk 

C-H alkil (1465,13 cm-1), regang C=O 

(1713,66 cm-1), regang C-O (1295,62 cm-1), 

dan vibrasi regang O-H (3452,87 cm-1) yang 

mendukung bahwa dalam isolat terkandung 

kerangka lipid (asam lemak). 

Berdasarkan pengujian GCMS, isolat 

merupakan campuran dua senyawa asam 

lemak yang masing-masing memiliki massa 

molekul relatif 256 (1) dan 282 (2) dengan 
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persen luas area masing-masing yaitu 

41,95% dan 58,05%. Pada isolat , senyawa 1 

memberikan ion-ion pada fragmen pada m/z 

227, 213, 199, 185, 171, 157, 143, 129, 115, 

97, 73, 60, 43, 41, dan 28. Senyawa 2 

memberikan puncak-puncak ion fragmen 

pada m/z 264, 151, 137, 123, 111, 97, 83, 57, 

55, 41, dan 29.  

Berdasarkan hasil analisis data uji 

kualitatif dan spektroskopi (UV-Vis, FTIR, dan 

GCMS) dapat disimpulkan bahwa senyawa 

non fenolik yang terkandung dalam isolat 

merupakan campuran dua senyawa asam 

lemak yaitu asam palmitat dan asam oleat. 

Struktur molekul senyawa tersebut 

ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

O

OH  

Asam Palmitat 

 

O

OH  

Asam Oleat 

Gambar 1. Struktur Senyawa Hasil Isolasi  

 

IV. KESIMPULAN 

Dari ekstrak n-heksana kulit batang tumbuhan 

gayam (Inocarpus fagiferus Fosb.) telah 

diisolasi senyawa metabolit sekunder jenis 

non fenolik yaitu asam palmitat dan asam 

oleat. Isolat berupa zat padat amorf tak 

berwarna seberat 1,83 gram dengan titik leleh 

40 – 41 oC. 
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ABSTRAK 

 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kualitas dan karakteristik pektin dalam kulit nanas 

menggunakan metode ekstraksi. Parameter yang digunakan adalah kadar abu, berat setara, metoksil konten, 

kemurnian dan karakteristik FTIR. Hasil penelitian diperoleh kadar abu sebesar 2,5 %, kadar berat setara 

sebesar 2,72 gram, metoksil konten sebesar 27,1% dan kadar galakturonat atau kemurnian pektin sebesar 8,3 

%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa  kualitas pektin dari kulit nanas cukup baik 

karena masih masuk dalam SNI 01-2238-1991 pektin pangan dan hasil karakterisasi FTIR menunjukkan bahwa 

gugus fungsional  yang terukur oleh Spektroskopi FTIR dengan masing-masing serapan pada bilangan 

gelombang tertentu menunjukkan kesesuaian dengan struktur pektin. 

 
Kata Kunci: Kulit nanas, metode ekstraksi; kualitas pektin; Karakteristik FTIR 

 
ABSTRACT 

 

 
 The purpose of this study was to determine the quality and characteristics of pectin in pineapple 

skin using the method of extraction. Parameters used are ash content, equivalent weight, methoxyl content, 

purity and FTIR characteristics. The research results obtained ash content of 2.5%, equivalent weight level of 

2.72 grams, methoxly content of 27.1% and pectin purity of 8.3%. Based on the results of this study indicate 

that the pectin quality of pineapple skin is good enough because it is still included in SNI 01-2238-1991 food 

pectin and FTIR characterization results show that functional group measured by FTIR spectroscopy with each 

absorption at certain wave number indicates conformity with structure of pectin.  

 
Keywords: Pineapple skin, extraction method; pectin quality; FTIR Characteristics 

 

 
 
I. PENDAHULUAN 
 

Buah nanas (Ananas comosusL. Merr) 

merupakan salah satu jenis buah yang 

terdapat di Indonesia, mempunyai 

penyebaran yang merata. Selain dikonsumsi 

sebagai buah segar, nanas juga banyak 

digunakan sebagai bahan baku industri 

pertanian. Industri pengolahan nanas ini tiap 

jam dapat mengolah buah nanas segar 

sebanyak 30 ton, dan menghasilkan limbah 

sebanyak 50-65 % atau sebesar 15-19,5 ton 

limbah (Biro Pusat Statistik, 2013). Seiring 

dengan berjalannya industri pengolahan 

nanas ini adalah adanya limbah kulit nanas 

yang semakin meningkat. Limbah industri 

nanas ini kebanyakan masih belum 
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termanfaatkan secara baik dan berdaya guna, 

bahkan sebagian besar masih merupakan 

buangan. 

Hal ini apabila penanganan limbah 

tersebut kurang tepat, maka akan dapat 

menyebabkan terjadinya pencemaran 

lingkungan maupun pemborosan sumber 

daya (Rosyidah, 2010). Secara ekonomi kulit 

nanas masih bermanfaat untuk diolah 

menjadi pupuk (Murniati. 2006). Berdasarkan 

kandungan nutriennya, ternyata kulit buah 

nanas mengandung karbohidrat dan gula 

yang cukup tinggi (Agustina, 2015) kulit 

nanas mengandung 81,72 % air, 20,87 % 

serat kasar, 17,53 % karbohidrat, 4,41 % 

protein, 0,02 % lemak, 0,48 % abu, 1,66 % 

serat basah, dan 13,65 % gula reduksi. Selain 

itu buah nanas juga mengandung asam 

chlorogen yaitu antioksidan kemudian cytine 

yang berguna untuk pembentukan kulit dan 

rambut, lalu zat asam amino esensial yang 

dibutuhkan oleh tubuh untuk mempercepat 

pertumbuhan dan memperbaiki jaringan otot 

(Hernani dan Rahardjo, 2005). 

Pada limbah kulit nanas diduga 

terdapat senyawa alkaloid, yaitu sebuah 

golongan senyawa basa bernitrogen yang 

kebanyakan heterosiklik dan terdapat di 

tumbuhan (Muchtadi, 2004). Hampir seluruh 

alkaloid berasal dari tumbuhan dan tersebar 

luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Secara 

organoleptik, daun-daunan yang berasa sepat 

dan pahit, biasanya teridentifikasi 

mengandung alkaloid. Selain daun-daunan, 

senyawa alkaloid dapat ditemukan pada akar, 

biji, ranting, dan kulit kayu. Buah nanas 

setelah panen akan cepat mengalami 

kerusakan karena tingginya kandungan air 

yang ada pada buah. Untuk mengatasi 

masalah panen raya agar harga buah tidak 

turun maka pemanfaatan nanas sebaiknya 

ditingkatkan untuk diambil pektinnya 

mengingat pektin masih diimport dari luar 

negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Pektin 

adalah bahan pengental alami yang berasal 

dari buah dan beberapa macam tumbuhan. 

Pektin adalah substansi alami yang 

terdapat pada sebagian besar tanaman 

pangan. Selain sebagai elemen struktural 

pada pertumbuhan jaringan dan komponen 

utama dari lamella tengah pada tanaman, 

pektin juga berperan sebagai perekat dan 

menjaga stabilitas jaringan dan sel 

(Herbstreith dan Fox, 2005). Pektin 

merupakan senyawa polisakarida dengan 

bobot molekul tinggi, pektin digunakan 

sebagai pembentuk gel dan pengental dalam 

pembuatan jelly, marmalade, makanan 

rendah kalori dan dalam bidang farmasi 

digunakan untuk penurun kadar kolesterol 

(Matters, 2005). Namun bila mengingat 

bahwa struktur komponen pektin juga banyak 

mengandung gugus aktif, maka pektin juga 

dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

biosorben (Srivastava dan Malviya, 2011). 

Kualitas pektin dapat dilihat dari 

efektivitas proses ekstraksi dan 

kemampuannya membentuk gel pada saat 

direhidrasi. Pektin dapat membentuk gel 

dengan baik apabila pektin tersebut memiliki 

berat molekul, kadar metoksil dan kadar 

poligalakturonat yang relatif tinggi. Pektin 

yang mempunyai kandungan metoksil tinggi 

dapat membentuk gel dengan gula dan asam, 
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sedangkan pektin yang memiliki kadar 

metoksil rendah membentuk gel diperlukan 

keberadaan ion-ion polivalen. Semakin 

rendah kadar metoksil pada pektin maka 

pektin akan sukar larut dalam air, demikian 

pula sebaliknya semakin tinggi kadar metoksil 

pada pektin, pektin akan mudah larut dalam 

air. Pektin teresterifikasi sempurna 

mengandung gugus metoksil sebesar 16% 

(Muhiji, 2011). Kelarutan pektin akan 

menurun jika molekulnya dengan perlakuan 

pemanasan, penambahan gula, atau 

penambahan alkohol sebelum pektin 

ditambah dengan air (Kertesz, 2000). 

Pemisahan pektin dari jaringan 

tanaman dapat dilakukan dengan cara 

ekstraksi (Nurhikmat, 2003). Pektin dapat 

larut dalam beberapa macam pelarut seperti 

air, beberapa senyawa organik, senyawa 

alkalis dan asam. Dalam ekstraksi pektin 

terjadi perubahan senyawa pektin yang 

disebabkan oleh proses hidrolisis protopektin. 

Proses tersebut menyebabkan protopektin 

berubah menjadi pektinat (pektin) dengan 

adanya pemanasan dalam asam pada suhu 

dan lama ekstraksi tertentu. Apabila proses 

hidrolisis dilanjutkan senyawa pektin akan 

berubah menjadi asam pektat. 

Proses ekstraksi adalah suatu proses 

pemisahan dari bahan padatmaupun bahan 

cair dengan bantuan pelarut. Pelarut yang 

digunakan harus dapat mengekstrak 

substansi yang diinginkan tanpa melarutkan 

material lainnya. Ekstraksi merupakan proses 

pemisahan suatu bahan dari campurannya. 

Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan 

pada kelarutan komponen terhadap 

komponen lain dalam campuran (Ryan, 

2011). 

. 

 

 

 

II. METODOLOGI 

 

Material  

Bahan Kimia yang digunakan  terdiri 

atas larutan asam klorida 6M asam nitrat 1N, 

1 gram natrium klorida, etanol 96%, air suling, 

fenol merah.  

 

Instrumentasi  

Peralatan yang digunakan terdiri atas 

berbagai alat gelas yang biasas digunkan di 

Laboratorium Terpadu FMIPA UII, neraca 

analitik OHAUS, furnace BENCHTOP, 

desikator dan alat instrumen analisis 

Spektrofotometer FTIR.  

 

Prosedur  

 

Ekstraksi Kulit Nanas 

Kulit nanas dicuci dan kemudian di 

blender. Nanas yang telah didapatkan 

ampasnya (Sampel) ditimbang sebanyak 100 

gram lalu diekstraksi menggunakan labu leher 

tiga dan ditambahkan HCl 6M dengan volume 

100 ml. Pemanas Listrik dihidupkan dan 

pengadukan dijalankan dengan kecepatan 

300 rpm dengan suhu 90º C selama 3 jam.  

Filtrat pektin dikentalkan dengan cara 

dipanaskan pada suhu 90º dan diaduk secara 

intensif sampai volumenya menjadi volume 

semula. Filtrat pektin kemudian ditambah HCl 
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dan alkohol dengan perbandingan 1:2 diaduk 

sampai merata dan dibiarkan selama 12 jam. 

Filtrat pektin yang diperoleh  dicuci 

menggunakan etanol 96% sampai pH tidak 

bereaksi dengan asam lagi. Pektin hasil yang 

diperoleh di oven pada suhu 40º-50ºC. 

Karakterisasi dilakukan dengan FTIR pada 

bilangan gelombang 4000-400 cm-1. 

Karakteristik Pektin. 

Pektin Hasil 

Pektin hasil dihitung sebagai berikut :  

Pektin = 

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑔)

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖
×

100%  

Penentuan Kadar Abu  

Penentuan kadar abu menggunakan 

metode AOAC (2005). Cawan yang akan 

digunakan dikeringkan dalam oven pada suhu 

105ºC selama 1 jam. Cawan yang sudah 

dipanaskan didinginkan selama 15 menit 

dalam desikator dan ditimbang. Sampel 

pektin ditimbang sebanyak 2 gram kemudian 

dimasukkan  ke dalam furnace yang suhunya 

600ºC selama 3 jam. Sampel pektin 

kemudian didinginkan di dalam desikator. 

Cawan abu yang sudah didapatkan ditimbang 

sehingga berat konstan dan pennetuan kadar 

abu dapat ditentukan  dengan rumus sebagai 

berikut : 

%kadar abu = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑢

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 × 100% 

 

Penentuan Berat Setara 

 Sampel pektin kering ditimbang 

sebanyak 0,5 gram dan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer kemudian ditambahkan 5 ml 

etanol 96%, 1 gram NaCl dan 100 ml air 

suling. Kemudian digojog perlahan lalu 

ditambahakan 6 tetes indikator fenol merah 

sebgai indikator. Larutan tersebut dititrasi 

dengan NaOH 0,1 N. Titrasin ditandai dengan 

adanya perubahan warna ungu pada larutan. 

Berat setara dapat dihitung dengan rumus : 

 

Berat setara = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 × 𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻 
 =         g 

 

 

Penentuan Methoxyl Content (MEO) 

 Sampel yang digunakan  

menggunakan sampel dari hasil berat setara 

yang kemudian ditambah 25 ml larutan NaOH 

0,25 N. Kemudian larutan dititrasi dengan 

NaOH 0,1 N. Konten methoxyl dihitung 

dengan rumus berikut : 

Konten methoxyl % 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 ×𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻 ×3,1

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 

 

Penentuan Jumlah Anhydrounic Acid 

Content (AUA)  

 Jumlah AUA pektin diperoleh dengan 

rumus berikut (mohamed & hasan, 1995) 

% dari AUA = 
176 ×0,1𝑍 ×100

𝑊 ×1000
 + 

175 𝑋 0,1𝑦 ×100

𝑤 ×1000
 

 

 

III. HASILDAN DISKUSI 

 

Analisis Pektin Kulit Buah Nanas. 

Parameter yang dianalisis terhadap pektin 

yang diperoleh dari ekstraksi kulit buah nanas 

meliputi rendemen, kadar abu, kadar 

metoksil, berat setara, dan kadar 

galakturonat. 

Tabel 1. Hasil Analisis Pektin dari Kulit Nanas 

No.   Analisis            Hasil       Standar Mutu 

1. Kadar Abu              2,5 %       Maks. 12 
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2. Berat Setara          2,27 g       0,6-0,8 g 

3. Kadar Metoksil 27,1 %   Min. 7,12 % 

4.  Kadar  8,3 %   Min 35 % 

         galakturonat 

 

 Kadar Abu. Abu merupakan residu atau 

sisa pembakaran bahan organik yang berupa 

bahan anorganik. Kadar abu menunjukkan 

kandungan mineral dari suatu bahan 

(PERSAGI, 2014). Komponen mineral yang 

sering terdapat dalam senyawa organik alami 

adalah Kalium, Natrium, Magnesium, Mangan 

dan Besi. 

 Kadar abu berpengaruh pada tingkat 

kemurnian pektin. Semakin tinggi tingkat 

kemurnian pektin, kadar abu dalam pektin 

semakin rendah. Perlakuan dengan asam 

mengakibatkan terhidrolisisnya pektin dari 

ikatan kalsium dan magnesiumnya. Jadi 

apabila asam yang digunakan mempunyai pH 

tinggi maka kadar abunya tinggi. 

 Pada hidrolisis dengan asam, ion-ion 

akan lepas dari substansi pektin. Semakin 

lama perlakuan dengan asam, ion-ion ini 

akan lebih banyak dilepaskan sehingga kadar 

abu semakin tinggi. Tingginya suhu dan 

lamanya ekstraksi mengakibatkan kadar abu 

pektin semakin tinggi. Hal ini terjadi karena 

adanya reaksi hidrolisis protopektin. Hidrolisis 

protopektin menyebabkan bertambahnya 

kandungan kalsium dan magnesium. Kalsium 

dan magnesium merupakan mineral sebagai 

komponen abu. Dengan demikian semakin 

banyaknya mineral berupa kalsium dan 

magnesium akan semakin banyak kadar abu 

pektin tersebut. 

 Hasil penelitian menunjukkan kadar abu 

pektin yang diperoleh berkisar 2,50% (Tabel 

1), yang sesuai dengan standar mutu kadar 

abu pektin yang ditetapkan IPPA 

(International Pectin Producers Association), 

yaitu maksimum 10% sedangkan menurut 

Food Chemical Codex, kadar abu pektin yang 

diijinkan kurang dari 1%. 

 

Berat Setara. Berat setara merupakan 

ukuran terhadap kandungan gugus asam 

galakturonat bebas yang terdapat dalam 

rantai molekul pektin. Asam pektat murni 

mempunyai berat ekivalen 176 (Tuhuloula, 

2013). Asam pektat murni merupakan asam 

pektat yang seluruhnya tersusun. Berat 

ekivalen yang dihasilkan dari penelitian ini 

yaitu 2,27 g (Tabel 1). Berat ekivalen pektin 

berdasarkan standar IPPA yakni 0,6-0,8 g. 

Pektin hasil ekstraksi dari limbah kulit nanas 

ini memiliki berat ekivalen yang tidak 

memenuhi standar yang ada. Bobot molekul 

pektin tergantung pada jenis tanaman, 

kualitas bahan baku, metode ekstraksi dan 

perlakuan pada proses ekstraksi. 

Kemungkinan besar hal yang mempengaruhi 

nilai berat ekivalen adalah sifat pektin hasil 

ekstraksi itu sendiri, serta proses titrasi yang 

dilakukan. 

Umumnya polimer dengan berat 

molekul tinggi mempunyai sifat yang lebih 

kuat. Polimer-polimer diangggap memiliki 

berat molekul yang berkisar antara ribuan 

hingga jutaan dengan berat molekul optimum 

yang bergantung pada struktur kimia dan 

penerapannya. Dari asam poligalakturonat 

yang bebas dari gugus metil ester, sehingga 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7 

2017 

 

223  
 

tidak mengalami esterifikasi. Semakin sedikit 

gugus asam bebas berarti semakin tinggi 

berat ekivalen. Semakin tinggi suhu dan lama 

waktu ekstraksi dengan larutan asam akan 

menyebabkan terjadinya hidrolisis pada 

ikatan glikosidik. Hidrolisis ini menyebabkan 

penurunan bobot ekivalen pektin (Constenla 

dan Lozano, 2012). Semakin lamanya waktu 

ekstraksi akan menyebabkan proses 

deesterifikasi pektin menjadi asam pektat. 

Proses deesterifikasi ini akan meningkatkan 

jumlah gugus asam bebas. Peningkatan 

jumlah gugus asam bebas inilah yang akan 

menurunkan berat ekivalen (Widyaningrum et 

al., 2014) 

Hasil dari penelitian (Fitria, 2013), 

berat ekivalen pektin yang dihasilkan berkisar 

antara 4094,47 mg-9534,71 mg. Pektin hasil 

ekstraksi pada pH 1 suhu 80°C memiliki berat 

ekivale 5757,44 mg. Bila diekstraksi pada 

suhu 90°C memiliki berat ekivalen 4097,47 

mg. Ekstraks pada pH 1,5 suhu 80°C, 

menghasilkan pektin dengan berat ekivalen 

8667,91 mg, sedangkan ekstraaksi pada 

suhu 90°C sebesar 9532,74 mg dan 9532,74 

mg untuk pektin hasil ekstraksi suhu 80°C. 

Jadi pH sangat berpengaruh pada berat 

ekivalen yang dihasilkan dimana semakin 

tinggi pH maka semakin tinggi berat ekivalen 

yang dihasilkan. 

 

Kadar Metoksil. Kadar Metoksil didefinisikan 

sebagai jumlah metanol yang terdapat di 

dalam pektin. Kadra metoksil pektin memiliki 

peranan penting dalam menentukan sifat 

fungsional larutan pektin dann dapat 

mempengaruhi struktur dan tekstur dari gel 

pektin. Berdasarkan kandungan metoksilnya 

pektin dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pektin 

dengan kandungan metoksil tinggi (High 

Methoxyl Pectin) dan pektin dengan 

kandungan rendah (Low Methoxyl Pectin). 

Pektin disebut bermetoksil tinggi jika memiliki 

nilai kadar metoksil sama dengan 7% atau 

lebih. Jika kadar metoksil kurang dari 7% 

maka pektin disebut bermetoksil rendah 

berdasarkan Food Chemical Codex (1996). 

 Pada penelitian ini diperoleh rerata 

kadar metoksil sebesar 27,1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pektin yang diperoleh 

pada penelitian ini termasuk dalam pektin 

bermetoksil tinggi. Namun pektin bermetoksil 

tinggi harus melalui proses demetilasi untuk 

selanjutnya di produksi. Kadar metoksil dari 

pektin  berhubungan dengan kemampuannya 

membentuk gel. Ekstraksi yang terlalu lama 

akan menghasilkan pektin yang tidak jernih, 

jeli yang diperoleh akan keruh dan kekuatan 

jeli berkurang( Kurniawati, 2013). 

 

 Kadar Asam Galakturonat atau 

Kemurnian. Kadar asam galakturonat serta 

muatan molekul pektin berperan penting 

dalam penentuan sifat fungsional larutan 

pektin. Kadar galakturonat dapat 

mempengaruhi struktur dan tekstur dari gel 

yang terbentuk. Semakin tinggi nilai kadar 

galakturonat maka mutu pektin juga semakin 

tinggi. Kadar asam galakturonat pektin kulit 

buah nanas yang dipeoleh pada penelitian ini 

berkisar 8,3%. Rendahnya kadar asam 

galakturonat pada penelitian dapat 

disebabkan karena adanya senyawa 
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nonuronat yang ikut tersekstrak ke dalam 

pektin. 

 

 Karakterisasi Pektin. Analisis 

dilakukan untuk mengevaluasi karakteristik 

pektin. Spektrum FTIR limbah kulit nanas 

diilustrasikan pada gambar berikut, 

 

              Gambar 1. spektrum pektin dari kulit nanas 

 

 Hadil pengukuran spektrum FTIR 

menunjukkan kelompok ggus fungsi dan 

memberikan informasi struktural pektin hasil 

ekstraksi dari bahan baku kulit nanas dan 

larutan pengekstrak asam klorida. Spektrum 

FTIR hasil ekstraksi dibandingkan terhadap 

spektrum pektin komersial dan standar. 

Rentang bilangan gelombang yang digunakan 

adalah 4000-400 cm-1. 

Tabel 2. Data Spektrum FTIR 

 

 Terlihat dari data spektrum FTIR di 

atas, komersil dan pektin hasil ekstraksi 

menunjukkan adanya beberapa perbedaan. 

Spektrum menunjukkan puncak serapan lebar 

yang khas pada bilangan gelombang 3446,17 

cm-1 untuk pektin standar, 3393,14 cm-1 untuk 

pektin komersil dan pada 3440,72 cm-1 untuk 

pektin hasil ekstraksi.Serapan pada bilangan 

gelombang 2934,16 cm-1, pada pektin 

standar, untuk pektin komersil pada bilangan 

gelombang 2934,16 dan untuk pektin hasil 

ekstraksi mengalami pergeseran bilangan 

gelombang yakni 2921,28 cm-1. Daerah 

bilangan tersebut menunjukkan serapan ulur 

dari –CH3. Pada daerah bilangan gelombang 

1634,35 cm-1 menunjukkan adanya serapan 

dari gugus karboksil (-C=O). Vibrasi ulur –C-H 

dapat ditemukaan pada daerah bilangan 

gelombang 1382 cm-1 dan ini pun 

menunjukkan adanya pergeseran bilangan 

gelombang. Terdapat serapan daeri eter (-O-) 

pada bilangan gelombang 1067,58 cm-1 untuk 

pektin hasil ekstraksi, sedangkan untuk 

komersil pada bilangan gelombang 1135,87 

dan untuk standar pada bilangan gelombang 

1152 cm-1. 

 

 

Gambar 2. Struktur Pektin 

 

 Pada struktur pektin di atas, terlihat 

bahwa gugus fungsional yang terukur oleh 

spektroskopi FTIR dengan masing-masing 

serapan pada bilangan gelombang tertentu 

menunjukkan kesesuaian dengan struktur 

pektin. Terdapat vibrasi OH, ikatan –CH3 

pada cabang metoksil (COOCH3), ikatan –C-

H, karbonil (-C=O) dan eter (-O-) 

 

IV. KESIMPULAN 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kualitas Pektin yang diperoleh dalam 

sampel kulit nanas sudah sesuai 

dengan International Pectin 

Producers Association (IPPA) dan 

Food Chemical Codex serta 

spesifikasi dalam Farmakope. Dari 

data yang didapatkan, pektin dari 

kulit nanas ini termasuk ke dalam 

pektin bermetoksil tinggi, karena 

kadar metoksil yang didapatkan lebih 

dari 7,12%. Berdasarkan  hasil 

karakteristik yang diperoleh nilai 

bobot pektin 5,6 %, kadar abu 2,5%; 

berat setara 2,27 gram; kadar 

metoksil 27,1%; dan kadar 

galakturonat 8,3%. 

2. Spektrum FTIR antara pektin 

standar,komersil dan hasil ekstraksi 

menunjukkan kemiripan dan memiliki 

kesamaan gugus fungsi yang terukur 

oleh FTIR dengan  struktur pektin. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi air kelapa dengan 

penambahan starter Lactobacillus plantarum FNCC 0027 terhadap mutu produk yang dihasilkan. Jenis air 

kelapa yang digunakan dalam penelitian ini adalah hibrida. Mutu produk yang ditinjau meliputi mutu kimia, 

mutu mikrobiologi dan mutu organoleptik. Perlakuan lama waktu fermentasi yang dilakukan ditinjau selama 

12, 24, 36, 48 dan 60 jam dan perlakuan tanpa fermentasi ( 0 jam) sebagai kontrol pada suhu 37◦C. Mutu 

kimia dan mikrobiologi dianalisis dengan One Way Anova sedangkan mutu organoleptik dianalisis 

menggunakan Kruskall Wallis dengan menggunakan SPSS 16. Hasil analisis menunjukkan bahwa waktu 

fermentasi berpengaruh terhadap mutu kimia, mikrobiologi, dan organoleptik dengan nilai p<0.05. Hasil 

penelitian menunjukkan perlakuan terbaik berdasarkan mutu mikrobiologi dan kimia yang memenuhi  SNI 

2009 yaitu pada perlakuan fermentasi 36 dan 48  jam dengan parameter uji total gula reduksi sebesar 0.360  

dan 0.281%, total asam tertitrasi sebesar 0.521 dan 0.589%, pH sebesar 3.87 dan 3.74, total BAL sebesar 

91×108 dan 144.6×108 cfu/mL, dan total bakteri koliform sudah tidak terdapat dalam sampel. Perlakuan 

terbaik berdasarkan mutu organoleptik yaitu perlakuan fermentasi 12 jam dengan tingkat kesukaan rasa 

13.7 , warna 14.1, dan aroma 13.5.   

 

Kata-Kata Kunci: Air Kelapa, Lactobacillus plantarum FNCC 0027, Waktu Fermentasi.  

 

ABSTRACT 

 

This research has been done to know the effect of coconut water fermentation time with the addition of 
Lactobacillus plantarum FNCC 0027 starter to the quality of the product. The type of coconut water used in this 
study is a hybrid. The quality of the products observed includes chemical quality, microbiological quality and 
organoleptic quality. The fermentation time treatment was observed at 12, 24, 36, 48 and 60 hours and without 
the fermentation treatment (0 hours) as control at 37°C. Chemical and microbiological quality were analyzed by 
One Way Anova while organoleptic quality was analyzed by Kruskall Wallis using SPSS 16. The result of 
analysis showed total test parameter of sugar reduction equal to 0.360 and 0.281%, total titrated acids that 
fermentation time had an effect on chemical, microbiological and organoleptic quality with p value <0.05. The 
results showed the best treatment based on microbiological and chemical quality by responding of SNI 2009 
that fermentation treatment on 36 and 48 hours with equal to 0.521 and 0.589%, pH equal to 3.87 and 3.74, 
total BAL equal to 91 × 108 and 144.6 × 108 cfu / mL, and total coliform bacteria was not found in the sample. 
The best treatment based on organoleptic quality is 12 hours fermentation treatment with level taste of flavor 
13.7, color 14.1, and aroma 13.5. 
 

Keywords: Coconut water, Lactobacillus plantarum FNCC 0027, Fermentation Time. 
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I. PENDAHULUAN 

Gaya hidup masyarakat yang serba instan 

dapat menjadi pemicu terjadinya perubahan 

keseimbangan mikroflora usus yang 

mengganggu kesehatan saluran pencernaan. 

Hal ini yang akhirnya mendorong para produsen 

untuk mengembangkan produk pangan olahan  

fermentasi yang berbasiskan susu. Realitanya, 

produk fermentasi berbasiskan susu tersebut 

masih belum dapat menjangkau kebutuhan 

masyarakt luas, khususnya masyarakat yang 

tidak menyukai susu atau memiliki kelainan 

tidak dapat mencerna susu (Lactose 

intolerance) [1]. Sehingga,  kini mulai 

dikembangkan terobosan baru untuk 

menjangkau kebutuhan pangan fermentasi. 

Berbagai penelitian terkait pangan fermentasi 

kini mulai beralih sumber nabati diantaranya 

minuman fermentasi laktat berbahan baku sari 

kulit nanas [2], sirsak [3], air kelapa [4].  

Di Indonesia air kelapa merupakan salah 

satu komoditi pangan yang potensinya belum 

termanfaatkan secara maksimal [5]. Padahal di 

dalam air kelapa memiliki kandungan glukosa 

dan kadar kalium yang tinggi khususnya pada 

air kelapa muda jenis hibrida [6]. Selain itu, air 

kelapa juga mengandung komposisi kimia 

seperti protein 0,1%, lemak <0,1%, karbohidrat 

4,0%, kadar gula total 2,08%, total gula reduksi 

0,8%, dan kadar air 95,5% [7]. Adanya 

kandungan glukosa yang tinggi membuat air 

kelapa mulai dikembangkan sebagai 

fermentable sugar [8].  

Proses fermentasi dapat memberikan 

pengaruh terhadap mutu produk yang dihasilkan 

dikarenakan dalam proses fermentasi terjadi 

perombakan glukosa oleh BAL menjadi 

senyawa asam laktat [9].   

Keberadaan senyawa asam laktat akan 

semakin meningkat seiring dengan semakin 

lama proses fermentasi yang dapat 

meningkatkan nilai keasaman dari produk dan 

terbentuk senyawa lain yang dapat memberi 

aroma, rasa, dan tekstur yang khas serta 

menyebabkan pH media semakin rendah yang 

berpotensi untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen seperti bakteri koliform yang 

biasanya tumbuh hingga pada pH 4,2 [10]. 

Lactobacillus plantarum FNCC 0027 

merupakan bakteri asam laktat homofermentatif 

yang dapat mengubah 95% glukosa menjadi 

asam laktat [11]. Lactobacillus plantarum 1A-2 

diketahui menunjukkan kondisi optimum 

memfermentasi air kelapa pada lama fermentasi 

48 jam dengan jumlah total BAL sebesar 1,6 

×109 cfu/mL [12].  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, 

telah menunjukkan bahwa lama fermentasi 

memberikan pengaruh terhadap mutu produk 

yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pengaruh  lama fermentasi 

air kelapa terhadap mutu kimia, mikrobiologi 

dan organoleptik.  

 

II. METODOLOGI 

Alat dan Bahan  

 Alat yang digunakan yaitu autoklaf (HL-36 

AE Hiramaya, Jepang), inkubator (Memmert), 

Laminar Air Flow (Thermo Scientific 1300 Series 

A2), kompor listrik (Maspion S-300 220v), 

vortex, Timbangan digital, alat-alat gelas, 

termometer, pH meter, spektrofotometer Uv-Vis, 

cawan petri, stirer, botol kaca, sentrifuge,  water 
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bath, magnetic stirer, micropipet & blue tip 

(Eppendorf).  

Bahan yang digunakan yaitu air kelapa 

(hibrida), alkohol 96%, media MRS Broth, buffer 

pH 4, 7, dan 10, indikator Phenolptalein, larutan 

penetrasi NaOH 0,1 N, kultur Lactobacillus 

plantarum FNCC 0027 Lab. Mikrobiologi, Pusat 

Studi Pangan dan Gizi UGM, VRBA, reagen 

Nelson, reagen arsenomolibdat.  

 

Pembuatan Minuman Fermentasi Air Kelapa 

Pembuatan minuman fermentasi air 

kelapa tanpa penambahan gula dan tanpa 

melalui proses penyimpanan. Air kelapa 

dipasteriusasi pada suhu 70◦C selama 10 menit. 

Selanjutnya air kelapa steril dimasukkan dalam 

botol kaca steril sebanyak 100 mL dan 

ditambahkkan kultur starter Lactobacillus 

plantarum FNCC 0027 sebanyak 2% (v/v) dan 

diinkubasi pada suhu 37◦C.  

 

Uji pH 

Sampel sebanyak 10 mL dimasukkan 

diukur dengan pH meter yang telah dikalibrasi 

lalu dibersihkan dengan aquades. 

 

Uji TAT 

Sampel sebanyak 10 mL dimasukkan 

ke dalam labu ukur 250 mL. Selanjutnya, 

diambil 50 mL dimasukkan dalam erlenmeyer. 

Ditambahkan 2-3 tetes indikator PP. Kemudian 

dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Titrasi 

dihentikan apabila telah terjadi perubahan 

warna menjadi merah muda. Total asam 

tertitrasi dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

  

 

 

Keterangan : 

TAT : total asam tertitrasi (% asam laktat) 

V     : volume larutan NaOH (mL) 

N     : normalitas larutan NaOH (N) 

BM  : berat molekul asam laktat (90) 

P     : faktor pengenceran 

B     : bobot sampel (mg) 

 

Uji Kadar Glukosa 

Sampel sebanyak 1 mL dimasukkan 

dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 1 

mL reagen Nelson dan dipanaskan pada 

penangas air menidih selama 20 menit, 

kemudian didinginkan dalam air dingin. Setelah 

itu ditambahkan 0,5 mL reagensia 

arsenomolibdat sampai endapan Cu2O larut 

sempurna. Setelah, semua endapan larut 

sempurna, ditambahkan 7 mL air suling dan 

diukur absorbansinya pad panjang gelombang 

660 nm.  

 

Uji Total BAL 

Sampel fermentasi diambil 1 mL 

dimasukkan ke dalam 9 mL larutan NaCl steril 

(pengenceran 10-1). Diambil 1 mL larutan dari 

pengenceran 10-1 dimasukkan dalam 9 mL 

larutan NaCl steril hingga pengenceran 10-9. 

Diambil 1 mL dari masing-masing pengenceran 

10-9 , 10-8 , 10-7 , dan 10-6 dituang dalam cawan 

petri steril, lalu dituangi media MRS agar yang 

terbuat dari MRSB, 1,5% agar dan 1% CaCO3. 

Kemudian diinkubasi pada suhu 37◦C selama 

48 jam, dan dihitung pertumbuhan koloni pada 

setiap cawan yang mengandung koloni antara 

25-250 cfu/mL.  
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Uji Total Bakteri Koliform 

Sampel fermentasi diambil 1 mL 

dimasukkan ke dalam 9 mL larutan NaCl steril 

(pengenceran 10-1). Diambil 1 mL larutan dari 

pengenceran 10-1 dimasukkan dalam 9 mL 

larutan NaCl steril hingga pengenceran 10-9. 

Diambil 1 mL dari masing-masing pengenceran 

10-1 , 10-1, dan 10-3 dituang dalam cawan petri 

steril, lalu dituangi media VRBA. Kemudian 

diinkubasi pada suhu 37◦C selama 20 jam, dan 

dihitung pertumbuhan koloni pada setiap cawan 

yang mengandung koloni antara 25-250 cfu/mL.  

 

Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan menggunakan 

metode hedonik yang mengukur parameter 

objektif panelis terhadap tingkat kesukaan 

warna, rasa, dan aroma. Pengujian ini dilakukan 

dengan metode hedonik yang diubah menjadi 

skala likert dengan penilaian berskala angka 1 

sampai 4 yang meliputi skala sangat tidak suka, 

tidak suka, suka dan sangat suka.  

 

III. HASIL DAN DISKUSI 

Uji pH 

Pengujian nilai pH minuman fermentasi 

air kelapa menunjukkan hasil rerata analisis 

pH berkisar antara 5,77 sampai 2,94 yang 

ditunjukkan pada Gambar 1.  

Gambar 1. Grafik Rerata pH Minuman 
Fermentasi Air Kelapa dengan Lactobacillus 

plantarum FNCC 0027. 
 

Grafik diatas  menunjukkan adanya 

penurunan dari lama fermentasi  0 jam 

(tanpa fermentasi) sampai lama fermentasi 

60 jam. Hal ini diduga selama proses 

fermentasi terjadi perombakan gula sebagai 

nutrisi yang dimanfaatkan oleh bakteri asam 

laktat Lactobacillus plantarum FNCC 0027 untuk 

menghasilkan metabolisme selama fermentasi. 

Banyaknya konsentrasi ion H+ dari hasil 

metabolisme bakteri asam laktat membuat pH 

lingkungan menjadi rendah sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen 

seperti bakteri koliform. Semakin lama proses 

fermentasi semakin banyak asam-asam organik 

yang terakumulasi meningkatkan derajat 

keasaman produk [13]. 

 

Uji TAT 

Pengujian nilai TAT minuman 

fermentasi air kelapa mengalami kenaikan yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.  

Gambar 2. Grafik Rerata Total Asam Tertitrasi 
Minuman Fermentasi Air Kelapa dengan 

Lactobacillus plantarum FNCC 0027. 
  

Grafik diatas menunjukkan hasil rerata 

analisis total asam tertitrasi berkisar antara 
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0,118% sampai 0,688%. Produksi total asam 

yang semakin meningkat seiring semakin lama 

waktu fermentasi disebabkan oleh adanya 

viabilitas BAL dalam merombak nutrisi air 

kelapa (glukosa dan fruktosa) yang 

memungkinkan semakin banyak 

terakumulasinya asam-asam organik seperti 

asam laktat dalam jumlah yang lebih banyak 

melalui proses glikolisis [14] [15].  

 

 

 

 

Uji Kadar Glukosa  

Pengujian kadar glukosa minuman 

fermentasi air kelapa menunjukkan penurunan 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.  

Gambar 3. Grafik Rerata Kadar Gula Minuman 
Fermentasi Air Kelapa dengan Lactobacillus 

plantarum FNCC 0027. 
 

Gambar 3 menunjukkan hasil rerata 

analisis total gula reduksi berkisar antara 

0,589% sampai 0,233%. Semakin lama waktu 

fermentasi yang tersedia bagi bakteri merombak 

glukosa dalam medium maka semakin banyak 

nutrisi yang diubah menjadi energi untuk 

perkembangbiakan sel, sehingga 

mempengaruhi kadar glukosa dalam medium 

mengalami jumlah penurunan total gula [16]..  

 

Uji Total BAL  

Pengujian total bakteri asam laktat 

mengalami kenaikan dan penurunan sesuai 

dengan tren dari lama fermentasi 0 jam sampai 

60 jam yang ditunjukkan pada Gambar 4.  

 

Gambar 4. Grafik Rerata Total BAL Minuman 
Fermentasi Air Kelapa dengan 
Lactobacillus plantarum FNCC 0027. 

 
Gambar 4 menunjukkan hasil rerata 

total BAL berkisar antara 51,2×107 sampai  

144,6×108 cfu/mL. Hasil analisis total BAL 

fermentasi 48 jam diperkirakan bahwa mikroba 

mencapai fase statis yaitu fase dimana jumlah 

mikroba mengalami fase tumbuh optimal 

sebelum mengalami fase kematian. 

Berdasarkan penelitian terkait fermentasi air 

kelapa dengan starter Lactobacillus plantarum 

LP 155-400B memiliki kondisi optimum pada 

fermentasi 48 jam  [17]. Semakin banyak nutrisi 

yang tersedia untuk BAL diikuti dengan semakin 

lama waktu fermentasi, maka pertumbuhan total 

BAL semakin meningkat. Sedangkan, adanya 

penurunan total BAL diakibatkan oleh waktu 

fermentasi yang lama tanpa diimbangi dengan 

ketersediaan nutrisi yang mencukupi.  

 

Uji Total Bakteri Koliform 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA FMIPA UNESA             
Surabaya, 7 Oktober 2017                                                                                            
ISBN : 978-602-0951-15-7 

2017 

 

231  
 

Pengujian total bakteri koliform 

digunakan sebagai indikator penentuan kualitas 

sanitasi air meggunakan media Violet Red Bile 

Agar (VRBA). Hal ini menunjukkan rerata nilai 

total bakteri mengalami penurunan dari lama 

fermentasi 0 jam sampa 60 jam.  

Pada lama ferementasi 12 dan 24 jam 

masih ditemukan bakteri koliform, sedangkan 

pada lama fermentasi 36 sampai 60 jam 

pertumbuhan bakteri koliform sudah terhambat. 

Hal ini disebabkan adanya kultur bakteri asam 

laktat Lactobacillus plantarum FNCC 0027 yang 

mendominasi pada produk fermentasi sehingga 

mengakibatkan pH media semakin rendah dan   

menghambat pertumbuhan bakteri koliform, 

dimana bakteri koliform dapat tumbuh hingga 

pada pH 4,2 [18].  

 

 

Uji Organoleptik  

Hasil uji organoleptik dilakukan 

berdasarkan pengukuran terhadap opini objektif 

panelis terhadap parameter organoleptik yang 

meliputi tingkat kesukaan terhadap rasa, aroma, 

dan warna. Hasil organoleptik parameter warna, 

rasa, dan aroma ditunjukkan pada Gambar 5.  

Gambar 5. Rerata tingkat Kesukaan Panelis 
terhadap Aroma, Warna, dan Rasa Minuman 
Fermentasi Air Kelapa dengan Lactobacillus 

plantarum FNCC 0027. 
 

Berdasarkan hasil analisis organoleptik 

menunjukkan panelis lebih menyukai air kelapa 

tanpa fermentasi (0 jam). Air kelapa yang 

terfermentasi memiliki citarasa yang kurang 

populer dikalangan masyarakat, tetapi 

mengingat fungsi produk yang difermentasi  

dapat menghasilkan produk yang lebih aman 

dan dapat memperpanjang masa simpan. 

Berdasarkan grafik diatas perlakuan lama 

fermentasi terbaik ditunjukkan pada fermentasi 

12 jam. Hal ini disebabkan semakin lama proses 

fermentasi maka viabilitas total BAL semakin 

meningkat dalam pembentukan metabolit 

sehingga mengakibatkan daya tarik terhadap 

warna akhir produk berbeda [19]. Selain itu, 

juga mempengaruhi tingkat rasa dan 

menghasilkan aroma yang menyengat saat 

memproduksi asam volatil dalam jumlah yang 

banyak [20].  

 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Lama fermentasi memberikan pengaruh 

terhadap mutu kimia dengan perlakuan 

terbaik pada lama fermentasi 36 dan 48 jam 

yang ditandai penurunan pH, peningkatan 

kadar asam laktat dan penurunan glukosa.  

2. Lama fermentasi memberikan pengaruh 

terhadap mutu mikrobiologi dengan 

perlakuan terbaik pada lama fermentasi 36 

dan 48 jam yang ditandai adanya 

peningkatan total BAL dan penurunan total 

bakteri koliform.  

3. Lama fermentasi memberikan pengaruh 

terhadap mutu organoleptik. Perlakuan 

lama fermentasi 12 jam menghasilkan nilai 
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parameter organoleptik yang lebih disukai 

panelis.  

SARAN  

Pada penelitian ini, saran yang dapat 

diberikan adalah melanjutkan penelitian dari 

minuman fermentasi air kelapa dengan kultur 

starter Lactobacillus plantarum FNCC 0027 

untuk menunjang hasil uji pH dan TAT yang 

menunjukkan terbentuknya senyawa asam 

lemak rantai pendek terhadap pengendalian 

kadar gula darah.  
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ABSTRAK 

 
Tumbuhan paku perak (P. calomelanos) merupakan salah satu spesies tumbuhan paku dalam genus 

Pityrogrammadan famili  Polypodiaceaeyang tumbuh secara luas di Indonesia. Di samping digunakan sebagai 
tanaman hias, tumbuhan ini dapat digunakan dalam proses fitoremidiasi tanah yang terpolusi oleh cemaran 

arsen. Dua senyawa non fenolik yakni tetratetrakontana dan -sitosterol telah berhasil dipisahkan dari ekstrak 
diklorometana bagian aerial tumbuhan paku perak. Tetratetrakontana diperoleh dalam bentuk padatan tak 

berwarna dengan titik leleh 54-55 oC, sementara -sitosterol diperoleh dalam bentuk serbuk tak berwarna 
dengan titik leleh 136-138 oC. Penentuan struktur molekul dilakukan dengan metode spektroskopi (UV, IR, dan 
MS) serta dibandingkan dengan data literatur.   
 
Kata-Kata Kunci:Tumbuhan paku perak, ekstrak diklorometana, tetratetrakontana,  ß-sitosterol 

 
 

ABSTRACT 

 
The silver fern (P. calomelanos) is one of the fern species belonging to Pityrogramma genus and 

Polypodiaceae family which grow widely in Indonesia. In addition to being used as an ornamental plant, it can 
be used to phytoremediation land polluted by arsenic. Two non-phenolic compounds namely tetratetracontane 
and -sitosterol had been separated from the dichloromethane extracts of aerial parts of silver fern. The 
tetratetrancontane was obtained as colorless solid with a melting point of 54-55 oC, while -sitosterol was 
obtained as colorless powder with a melting point of 136-138 oC. Determination of their molecular structures 
were carried out by spectroscopy method (UV, IR, and MS) and compared with literature data. 

 
Keywords:The silver fern, dichloromethane extract, tetratetracontane,  ß-sitosterol 

 
 

 
 
I. PENDAHULUAN 
 

Tumbuhan paku perak (Pityrogramma 

calomelanos) merupakan salah satu spesies 

tumbuhan paku yang termasuk dalam family 

Polipodiaceae [1, 2].  Jenis paku ini berasal 

dari Amerika tropika, tetapi saat ini sudah 

tersebar luas di daerah Asia tropika, termasuk 

Indonesia. Secara ekologis sering ditemukan 

tumbuh di daerah terbuka, pada tempat yang 

berbatu di lereng bukit dan pada bekas 

tembok tua serta sering ditemukan di tepi 

sungai yang terbuka maupun yang agak 

terlindungi. Paku ini tumbuh subur baik di 

dataran rendah maupun tinggi, dapat 

mencapai ketinggian 1200 m dpl [3]. Menurut 

Aiyen [4], tumbuhan paku P. 

calomelanosdapat digunakan untuk 

fitoremidiasi tanah yang terpolusi oleh 
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arsen.Tumbuhan paku tersebut telah 

diketahui mampu menyerap lebih dari 10.000 

ppm arsenik. Namun demikian kandungan 

kimia dan bioaktivitas dari tumbuhan paku P. 

calomelanos belum banyak dilaporkan.  

Pada penelitian yang telah kami 

lakukan, dua senyawa metabolit sekunder 

golongan non fenolik yakni tetratetrakontana 

(1) dan steroid -sitosterol (2) telah berhasil 

dipisahkan dari ekstrak diklorometana bagian 

aerial tumbuhan paku perak. Dalam makalah 

ini akan dilaporkan proses pemisahan dan 

penentuan struktur dari kedua senyawa 

tersebut. 

 

II. METODOLOGI 

 

Bahan Tanaman 

Bahan tanaman yang berupa bagian 

aerial tumbuhan paku perak (P. calomelanos) 

dikumpulkan pada bulan Maret 2017 dari 

kawasan hutan Kletak, Nongkojajar, 

Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum diteliti lebih 

lanjut, sampel diidentifikasi di LIPI Kebun 

Raya Purwodadi Pasuruan, Jawa Timur. 

Selanjutnya sampel diseleksi, dikeringkan 

pada suhu kamar, dan digiling menjadi serbuk 

yang siap diekstraksi. 

 

Percobaan Umum 

Titik leleh diukur menggunakan Fisher 

John melting point apparatus (tanpa 

dikoreksi). Spektrum ultraviolet dan 

inframerah masing-masing ditentukan dengan 

Shimadzu Pharmaspec UV-1700 dan Buck 

Scientific M-500 sedangkan spektrum massa  

ditentukan dengan Shimadzu QP-5000, 

menggunakan ion mode electron impact (EI). 

Kieselgel 60 GF-254 (Merck) dan silika gel G 

60 63-200 m (Merck) masing-masing 

digunakan sebagai fasa diam pada 

kromatografi cair vakum (KCV) dan 

kromatografi kilat (FC). Pelat silika gel 60 F-

254 (Merck) 0,25 mm, 20  20 cm digunakan 

untuk kromatografi lapis tipis (KLT). Noda 

pada KLT dideteksi dengan penyemprotan 

larutan asam sulfat 5% (v/v) dalam etanol, 

diikuti dengan pemanasan. 

 

Ekstraksi dan Isolasi 

Serbuk kering bagian aerial tumbuhan 

paku perak (P. calomelanos) (5 kg) 

diekstraksi berturut-turut dengan cara 

maserasi menggunakan pelarut        n-

heksana dan diklorometana pada suhu 

kamar. Ekstrak diklorometana diuapkan 

dengan rotavapor  menghasilkan padatan 

berwarna hijau kehitaman (98 g). Sebanyak 5 

g ekstrak padat tersebut selanjutnya 

dipisahkan dengan kromatografi cair vakum  

menggunakan eluen n-heksana, campuran n-

heksana–etil asetat, dan etil asetat 

menghasilkan 151 fraksi (@ 15 mL). Hasil 

pemisahan dimonitor dengan kromatografi 

lapis tipis menggunakan eluen n-heksana–etil 

asetat = 4 : 1. 

Fraksi 4 – 9 digabung menghasilkan  

senyawa (1) (131 mg), berupa  padatan amorf 

tak berwarna dengan titik leleh 54 – 55 oC.  

Gabungan fraksi 50 – 55 (165 mg) dipisahkan 

lebih lanjut dengan kromatografi kilat 

menggunakan eluen n-heksana – etil asetat = 

85 : 15, menghasilkan 20 fraksi. Gabungan 

fraksi 10 – 13 direkristalisasi dalam metanol 
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menghasilkan senyawa (2)(80 mg), berupa 

serbuk amorf tak berwarna dengan titik leleh 

136 – 138 oC. 

 

III. HASILDAN DISKUSI 

 

Pemisahan senyawa metabolit 

sekunder dari ekstrak diklorometana bagian 

aerial tumbuhan paku perak (P. calomelanos) 

telah menghasilkan dua isolat yakni senyawa 

(1) dan senyawa (2). 

 

Senyawa Tetratetrakontana (1) 

Senyawa (1) diperoleh berupa padatan 

amorf tak berwarna dengan titik leleh 54 – 55 

oC. Senyawa tersebut tidak menunjukkan 

hasil positif pada uji dengan pereaksi 

Liebermann-Burchard. Hasil pengukuran 

spektrum UV senyawa (1)menunjukkan 

puncak serapan maksimum pada maks = 

207 nm. Spektrum IR senyawa 

(1)menunjukkan puncak-puncak pada daerah 

2955, 2845 (vibrasi ulur C-H alkil), 1462, 1379 

(vibrasi tekuk C-H alkil) cm-1.  Spektrum 

massa senyawa (1), memberikan puncak-

puncak pada daerah m/z: 618 (M+), 253, 239, 

225, 211, 197, 183, 169, 155, 141, 127, 113, 

99, 85, 71, 57, 43,41. 

Hasil negatif pada uji dengan pereaksi 

Liebermann-Burchard, menunjukkan bahwa 

senyawa (1) bukan merupakan senyawa 

golongan steroid dan triterpena [5,6]. Puncak 

serapan pada 207 nm dalam spectrum UV 

mengindikasikan bahwa senyawa (1) tidak 

mengandung ikatan rangkap terkonjugasi.  

Puncak-puncak serapan pada  2921,   2852 

(vibrasi ulur C-H alkil), 463dan 1375 (vibrasi 

tekul C-H alkil) cm-1 dalam spectrum IR 

menunjukkan bahwa senyawa (1) merupakan 

suatu senyawa hidrokarbon rantai panjang, 

dalam golongan lipid [5]. Spektrum EIMS 

senyawa (1) menunjukkan puncak ion 

molekul pada m/z 618, yang sesuai untuk 

suatu rumus molekul C44H90 (DBE = 0). 

Berdasarkan data spektrum massa dalam 

library, senyawa (1) diprediksi sebagai n-

tetratetrakontana. Berdasarkan hasil analisis 

data spektroskopi yang telah diurakan maka 

dapat disimpulkan bahwa senyawa (1) dapat 

diidentifikasi sebagain-tetratetrakontana. 

Struktur molekulnya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

1

2

3
44

43

42

4-41  

Gambar 1. Struktur n-tetratetrakontana 

 

Penemuan senyawa n-tetratetrakontana 

merupakan yang pertama dalam tumbuhan 

paku perak. Namun demikian beberapa 

senyawa jenis lipid lainya sudah pernah 

dilaporkan dari beberapa tumbuhan paku, 

misalnya tumbuhan paku Cyathea dealbata 

[7]. 

 

Senyawa -Sitosterol (2) 

Senyawa (2) diperoleh berupa serbuk 

amorf tak berwarna dengan titik leleh 136 – 

138 oC.  Dengan pereaksi Liebermann-

Burchard, senyawa (2) memberikan warna 

biru.  Isolat tersebut menunjukkan satu noda 

pada kromatografi lapis tipis menggunakan 

tiga sistem eluen dengan harga Rf = 0,29 (n-

heksana-etil asetat =  9 : 1), Rf = 0,71 (n-

heksana-etil asetat = 4 : 1), dan Rf = 0,74 
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(kloroform-etil asetat = 9 : 1). Hasil 

pengukuran spektrum UV senyawa (2) 

menunjukkan puncak serapan maksimum 

pada maks = 207 nm. Spektrum IR senyawa 

(2) menunjukkan puncak-puncak pada daerah 

3426 (O-H), 2933, 2851 (vibrasi ulur C-H 

alkil), 1464, 1379 (vibrasi tekuk C-H alkil), dan 

1053 (vibrasi ulur C-O) cm-1.  Spektrum 

massa senyawa (2), memberikan puncak-

puncak pada daerah m/z: 414 (M+), 396,381, 

329, 273, 255, 231, 213, 199, 185, 173, 159, 

145, 133, 119, 107, 95, 81, 57, 43, dan 41. 

Dengan pereaksi Liebermann-

Burchard, senyawa (2) bereaksi 

menghasilkan warna biru, sehingga termasuk 

golongan steroid [5,6]. Puncak serapan pada 

207 nm dalam spectrum UV menunjukkan 

bahwa senyawa (2)tidak memilikiikatan 

rangkap terkonjugasi. Spektrum EIMS 

senyawa (2) menunjukkan puncak ion 

molekul pada m/z 414, yang sesuai untuk 

rumus molekul C29H50O (DBE = 5). Puncak 

ion fragmen pada m/z 255 bersifat khas untuk 

senyawa steroid -sitosterol (DBE = 5), 

dihasilkan dari lepasnya rantai samping dan 

sebuah molekul air [8,9]. Puncak serapan 

dalam spectrum IR pada3426 (O-H),  2931, 

2858 (vibrasi ulur C-H alkil), 1640 (C=C), 

1460, 1373 (vibrasi tekuk C-H alkil), 1048 (C-

O) mendukung bahwa senyawa (2) adalah -

sitosterol.  Keberadaan gugus hidroksil dalam 

senyawa (2) juga didukung oleh adanya 

puncak ion fragmen pada m/z 396 (M-H2O)+. 

Berdasarkan hasil analisis data spektroskopi 

di atas maka senyawa (2) dapat diidentifikasi 

sebagai -sitosterol. Struktur molekul 

senyawa tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

HO

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

2021 22

23

24

25

26

27

28

29

 

Gambar 2. Struktur β-sitosterol 

 

Penemuan senyawa steroid -sitosterol 

dalam tumbuhan paku perak merupakan 

penemuan pertama. Namun demikian 

senyawa tersebut sudah dilaporkan 

keberadaanya dalam beberapa tumbuhan 

paku, misalnya tumbuhan paku Chingia 

sakayensis [10] dan Polypodium 

polipodioides [11]. Menurut Rao & Koratkar 

[12], senyawa fitosteroid, termasuk -

sitosterol, secara in vivo mampu menurunkan 

kadar kolesterol darah (hipokolesteremik), 

kolesterol LDL dan lemak darah 

(hipolipidemik), mengurangi resiko kanker 

kolon, efektif mengatasi pembesaran prostat 

(antiinflamasi), antibakteri, antifungal, 

antiatherogenik, dan antiulseratif. 

 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Dari ekstrak diklorometana bagian aerial 

tumbuhan paku perak (P. calomelanos) telah 

dapat dipisahkan dua senyawa metabolit 

sekunder jenis non fenolik yakni 

tetratetrakontana dan steroid -sitosterol. 

Kedua isolat tersebut masing-masing 
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diperoleh dalam bentuk zat padat amorf tak 

berwarna bertitik leleh 54 – 55 oC dan serbuk 

amorf tak berwarna bertitik leleh 136 -138 oC. 
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ABSTRAK 

Perak dalam limbah berbahaya bagi lingkungan karena ion perak bersifat toksik bagi organisme 

hidup. Namun demikian logam perak juga mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga pemisahan 

logam perak dari limbah diperlukan, selain dapat mengurangi beban lingkungan dari pencemaran 

logam juga diharapkan dapat memanfaatkan kembali logam perak tersebut. Teknik pemisahan 

yang dapat dilakukan adalah membran cair berpendukung, yaitu teknik pemisahan dengan 

menggunakan membran berpori yang diimpregnasi dengan senyawa pengemban berupa 

pengompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teknik membran cair berpendukung 

yang efisien untuk pemisahan perak dari limbah dengan melakukan optimasi terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi transpor, meliputi pemilihan pelarut dan komposisi fasa membran, 

pemilihan fasa penerima dan konsentrasinya serta penentuan kapasitas maksimum Ag dalam fasa 

umpan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi optimum pemisahan perak diperoleh pada 

penggunaan senyawa pengemban gabungan TBP : D2EHPA dengan perbandingan 0,2:0,8 pada 

konsentrasi total 1 M dalam pelarut kerosen, fasa penerima HNO3 dengan konsentrasi  0,1 M, 

dimana persen transpor perak yang dihasilkan adalah 91,89 % pada konsentrasi awal Ag 20 ppm di 

fasa umpan. Kondisi optimum yang diperoleh ini dapat diaplikasikan untuk pemisahan perak dari 

limbah fotorontgen. 

Kata Kunci : Pemisahan Perak, Membran Cair Berpendukung 

ABSTRACT 

 
Silver in waste is harmful to the environment because silver ions are toxic to living organisms. 

However, silver metal also has a high economic value so that the separation of silver metal from 

waste is required, in addition to reducing the environmental hazards of metal pollution is also 

expected to reuse the silver metal. The preferred separation technique is a supported liquid 

membrane, a separation technique using a porous membrane impregnated with a carrier 

compound. The objective of this research is to develop efficient supported liquid membrane 

technique for the separation of silver by optimizing the factors affecting the transport, including 

the selection of solvent and membrane phase composition, the selection of the receiving phase and 

its concentration , and the determination of the maximum capacity of Ag in the feed phase. The 

results showed that the optimum condition of silver separation was obtained on the use of 

combined carrier compound TBP: D2EHPA with a ratio of 0.2: 0.8 at a total concentration of 1 M 

in a kerosene solvent,  HNO3 as receiving phase with a concentration of 0.1 M. The result was 

91,89% at the initial concentration of Ag 20 ppm at the feed phase. The optimum conditions 

obtained can be applied to the separation of silver from photorontogenous waste. 

 Keywords : separation of silver, supported liquid membrane 
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PENDAHULUAN 

Perak merupakan logam berharga 

karena digunakan secara luas dalam bidang 

perhiasan, kedokteran gigi, fotografi, optik dan 

industri. Kebutuhan perak dunia meningkat 2 – 

2,5 % setiap tahunnya. Meskipun dari segi 

harga perak tidak tergolong logam yang mahal 

seperti emas dan platinum, namun 

ketersediannya dalam jumlah yang terbatas di 

alam membuat penelitian untuk 

mengembangkan teknik recovery perak dengan 

kinerja tinggi untuk memperoleh kembali perak 

dari limbah atau sumber-sumber sekunder 

lainnya menjadi hal yang penting. Sebanyak 25 

% kebutuhan perak dunia diperoleh dari hasil 

daur ulang dan sebanyak 75 % lagi diperoleh 

dari pengolahan kembali limbah fotografi [1,2]. 

Ada beberapa teknik yang biasa 

diterapkan untuk memperoleh kembali 

(recovery) perak dari limbah fotografi, seperti 

penggantian logam dan pengendapan kimia dan 

elektrolisis [3,4]. Teknik pergantian logam 

didasarkan pada pertukaran logam perak 

dengan beberapa logam seperti Zn, Cu dan Fe 

sehingga logam perak akan terikat pada padatan 

pendukung. Metode ini tidak efektif karena 

akan meninggalkan ion logam lain dalam 

larutan dan masih memerlukan proses lanjutan 

untuk mengambil kembali logam perak dari 

padatan. Teknik pengendapan dilakukan 

dengan mengubah kompleks Ag menjadi 

endapan sulfida dengan menambahkan pereaksi 

pengendap natrium sulfida, namun proses ini 

harus dilakukan secara hati-hati karena dapat 

melepaskan gas H2S yang beracun. Dengan 

meningkatnya kebutuhan logam perak dalam 

berbagai bidang kehidupan, maka inovasi untuk 

mengembangkan teknik pemisahan dengan 

kinerja tinggi, ekonomis, aman dan efisien 

masih perlu dilakukan. 

Teknik pemisahan yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah membran cair 

berpendukung (Supported Liquid Membrane, 

SLM). Pemisahan dengan membran cair 

berpendukung didasarkan pada proses difusi 

cair-cair, bila senyawa pengemban dalam 

pelarut yang sesuai diimmobilisasi dalam suatu 

membran pendukung berupa polimer yang 

porous. Senyawa pengemban yang 

diimmobilisasi tersebut bertindak sebagai 

antarmuka antara fasa umpan dan fasa 

penerima, menentukan berlangsungnya transpor 

secara selektif dari spesies tertentu yang 

berdifusi melalui membran. Teknik SLM 

mempunyai kelebihan yaitu proses 

pemisahannya yang relatif mudah dikarenakan 

proses ekstraksi dan stripping terjadi dalam 

satu tahap, larutan pengemban sebagai 

ekstraktan lebih stabil dalam membran 

pendukung dan jumlah ekstraktan yang 

diperlukan kecil [5,6,7]. 

Keberhasilan proses pemisahan pada 

SLM didukung oleh komposisi fasa membran 

(pelarut yang sesuai untuk senyawa pengemban 

dalam membran, perbandingan komposisi 
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senyawa pengemban gabungan, dan konsentrasi 

total senyawa pengemban dalam fasa 

membran), komposisi fasa umpan (konsentrasi 

Ag dalam fasa umpan) dan fasa penerima (jenis 

larutan dan konsentrasinya dalam fasa 

penerima). Penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan kondisi optimum pemisahan 

perak dengan memperhatikan pengaruh 

beberapa parameter pemisahan logam perak 

dengan teknik membran cair berpendukung. 

Selanjutnya kondisi optimum yang diperoleh 

dari beberapa parameter SLM tersebut 

diharapkan dapat diaplikasikan untuk 

pengambilan kembali perak dari sebelum 

terbuang dan mencemari lingkungan 

METODE PENELITIAN 

Alat dan bahan  

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: seperangkat alat 

pemisahan SLM, Spektrofotometer Serapan 

Atom (AAS) untuk menentukan persen 

transport logam perak, dan peralatan gelas 

lainnya yang biasa digunakan di 

laboratorium. Sedangkan bahan-bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

larutan AgNO3 sebagai standar perak, 

sebagai fasa membran adalah larutan asam 

di-2-etil heksil posfat (D2EHPA) dan 

tributil posfat (TBP), larutan HNO3, 

CH3COOH, H3PO4 sebagai fasa penerima, 

membran WHATMAN politetrafluoroetilen 

(PTFE) dengan diameter 47 mm ukuran 

pori 0,5 μm sebagai membran pendukung, 

dan sebagai pelarut fasa organik adalah 

kerosen, toluene, kloroform, dan n heksana. 

Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian ini meliputi preparasi 

membran cair berpendukung, penentuan 

kondisi optimum pemisahan dengan SLM dan 

pengukuran kadar Ag yang terekstrasi secara 

AAS. 

Preparasi Membran Cair Berpendukung 

Membran cair dibuat dengan 

melarutkan senyawa pengemban TBP dan 

D2EHPA dengan perbandingan tertentu dan 

konsentrasi tertentu dalam pelarut yang sesuai. 

Selanjutnya membran pendukung PTFE 

direndam dalam larutan senyawa pengemban 

ini selama 2 jam. Membran pendukung yang 

telah direndam ini diambil dan diletakkan di 

antara kertas saring untuk mengurangi 

kelebihan larutan senyawa pengemban, 

kemudian diletakkan sedemikian rupa pada alat 

pemisahan di antara fasa umpan dan fasa 

penerima, sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Skema alat SLM 

Optimasi kondisi operasi SLM 

Optimasi yang dilakukan meliputi 

optimasi terhadap komposisi fasa membran, 

fasa umpan dan fasa penerima. Parameter yang 

dipelajari pada komposisi fasa membran 
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meliputi pemilihan pelarut untuk senyawa 

pengemban, perbandingan komposisi senyawa 

pengemban gabungan, dan konsentrasi total 

senyawa pengemban dalam fasa membran, 

parameter komposisi fasa umpan meliputi 

konsentrasi Ag dalam fasa umpan, sedangkan 

parameter pada fasa penerima meliputi jenis 

larutan fasa penerima dan konsentrasinya. 

Parameter yang dibuat tetap dalam penelitian 

ini antara lain membran pendukung yang 

digunakan (PTFE dengan diameter 47 mm dan 

ukuran pori 0,45 µm), lama perendaman 

membran pendukung (2 jam), kecepatan 

pengadukuan (300 rpm) dan lama pengadukan 

(300 menit). 

Secara ringkas tahapan pemisahan perak secara 

SLM digambarkan dengan skema alir berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
                Optimasi kondisi SLM : 

- komposisi fasa umpan 
(konsentrasi Ag pada fasa 

umpan) 

- komposisi fasa membran 

(pemilihan pelarut untuk 

senyawa pengemban, 

perbandingan komposisi TBP 
: D2EHPA sebagai 

pengemban gabungan, dan 

konsentrasi total pengemban 
dalam fasa membran ) 

- komposisi  fasa penerima 

(jenis fasa penerima dan 
konsentrasinya) 

 

 
Gambar 2. Tahapan Pemisahan Perak secara SLM 

 

 

 

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

Pemilihan Pelarut untuk Senyawa 

Pengemban dalam Fasa Membran 

 

Stabilitas membran merupakan masalah 

utama pada pemisahan dengan membran cair 

berpendukung dan pelarut organik memegang 

peranan penting dalam menjaga stabilitas 

membran. Beberapa persyaratan yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan pelarut 

organik untuk SLM  antara lain mempunyai 

kelarutan yang rendah dalam fasa air, 

volatilitasnya rendah, mampu melarutkan 

dengan baik senyawa pengemban dan 

kompleks yang terbentuk antara pengemban 

dengan ion logam, murah dan mudah diperoleh. 

Dalam penelitian ini dipelajari penggunaan 

beberapa pelarut organik untuk melarutkan 

senyawa pengemban TBP dan D2EHPA. 

Pelarut yang digunakan adalah kloroform, 

toluena, heksana dan kerosen. Transpor perak 

akibat penggunaan pelarut yang berbeda untuk 

senyawa pengemban dalam membran disajikan 

dalam tabel 1 dan gambar 3. 

Tabel 1. Pengaruh pelarut  untuk senyawa 

pengemban dalam Fasa Membran 

terhadap % Tanspor Ag  

 

No. Pelarut 
% transpor Ag 

TBP D2EHPA 

1 kerosen 14,80 17,82 

2 heksana  25,93 4,17 

3 toluena 3,53 1,39 

4 klooroform 26,78 2,73 

Membran Cair Membran Pendukung PTFE 

Perendaman 

Fasa umpan SLM Fasa penerima 

Penentuan konsentrasi Ag secara AAS 
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Gambar 3. Pengaruh pelarut untuk senyawa 

pengemban dalam fasa organik 

terhadap persen transpor Ag 

 

Tabel1  dan gambar 3 menunjukkan 

bahwa pelarut yang paling sesuai untuk 

senyawa pengemban TBP dam D2EHPA 

sebagai ekstraktan untuk Ag adalah kerosen. 

Pelarut heksana dan kloroform hanya 

memberikan transpor yang tinggi pada 

pengemban TBP saja, sedangkan untuk 

pengemban D2EHPA transpor Ag yang 

dihasilkan rendah. 

Perbandingan D2EHPA:TBP dalam Fasa 

Membran 

Dalam penelitian ini digunakan 

pengemban campuran TBP dan D2EHPA 

dengan berbagai perbandingan konsentrasi 

dimana molaritas totalnya tetap 1 M. Persen 

transpor Ag pada berbagai perbandingan TBP : 

D2EHPA ditunjukkan dalam Tabel 2. 

Penggunaan campuran senyawa pengemban 

TBP dan D2EHPA memberikan transpor Ag 

lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan 

masing-masing pengemban dalam bentuk 

tunggalnya. Hal ini menunjukkan adanya efek 

sinergi antara kedua pengemban tersebut dalam 

mengekstraksi Ag. 

 

Tabel 2.Pengaruh Perbandingan TBP : 

D2EHPA dalam Fasa Membran 

terhadap % Tanspor Ag dari Fasa 

Umpan ke Fasa Penerima 

 

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan senyawa pengemban tunggal 

D2EHPA memberikan hasil persen ekstraksi 

sebesar 17,87 % dan dengan pengemban 

tunggal TBP diperoleh pesrsen ektraksi sebesar 

14,84 %. Penggunaan campuran kedua 

senyawa pengemban tersebut dengan 

perbandingan tertentu menghasilkan persenn 

ekstraksi yang lebih besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan gabungan 2 

senyawa pengemban tersebut menghasilkan 

efek sinergis dalam mengekstraksi logam 

perak. Efek sinergi terjadi apabilla salah satu 

pengemban berupa senyawa asam yang dapat 

menetralkan muatan ion logam dalam 

membentuk kompleks, dan pengemban lainnya 

berupa molekul netral yang dapat mensolvasi 

kompleks yang terbentuk [8]. Persen ekstraksi 

terbesar diperoleh pada penggunaan senyawa 

pengemban gabungan TBP dan D2EHPA 

dengan perbandingan fraksi 0,2 : 0,8 pada 

konsentrasi total 1 M dimana logam perak 

terekstraksi sebesar 40,37 % %. 

0

5

10

15

20

25

30

kerosen heksana toluena kloroform

Persen transpor Ag melalui SLM dengan senyawa 
pengemban TBP dan D2EHPA pada berbagai 

pelarut

TBP

D2EHPA

No. 

Perbandingan TBP 

:D2EHPA (M) % transpor Ag 

1 1 : 0 14,84 

2 0,8:0,2 15,98 

3 0,6:0,4 15,99 

4 0,4:0,6 22,53 

5 0,2:0,8 40,37 

6 0:1 17,87 
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Hubungan antara fraksi D2EHPA 

dalam campuran senyawa pengemban terhadap 

persen transpor Ag dari fasa umpan ke fasa 

penerima dapat dilihat pada gambar 4.  

 

Gambar 4. Grafik hubungan antara fraksi 

D2EHPA dalam fasa membran 

terhadap % transpor Ag 

 

Pada larutan pengemban dengan fraksi 

TBP yang kecil, dengan kata lain fraksi 

D2EHPA lebih besar dibandingkan fraksi TBP 

dalam larutan pengemban, jumlah perak yang 

terekstraksi dari fasa umpan cukup besar. Hal 

ini menunjukkan bahwa kemampuan D2EHPA 

dalam mengekstraksi perak lebih besar 

dibandingkan TBP. Perbandingan TBP : 

D2EHPA optimum diperoleh pada 

perbandingan 0,2 : 0,8 M atau fraksi D2EHPA 

0,8 dengan konsentrasi total pengemban 1 M. 

Dengan bertambahnya fraksi TBP dalam 

larutan pengemban akan menurunkan persen 

ekstraksi. Namun demikian, persen transpor Ag 

pada penggunaan senyawa pengemban 

gabungan masih lebih tinggi dibandingkan 

persen transpor yang diperoleh pada 

penggunaan pengemban TBP dan D2EHPA 

dalam bentuk tunggalnya. 

Pemilihan Jenis Larutan Asam pada Fasa 

Penerima dan Konsentrasinya 

Penelitian ini juga mempelajari 

penggunaan beberapa larutan asam sebagai fasa 

penerima seperti asam nitrat, asam fosfat dan 

asam asetat. Diperoleh bahwa asam nitrat 

merupakan strippan (penerima) yang paling 

efisien daripada yang lainnya pada konsentrasi 

yang sama. Untuk mengoptimalkan asam nitrat 

sebagai larutan penerima, dipelajari 

penggunaan asam nitrat pada berbagai 

konsentrasi di fasa penerima. Hasil transpor Ag 

dengan adanya asam nitrat di fasa penerima 

pada berbagai konsentrasi  ditunjukkan dalam 

tabel 3. 

Tabel 3. Pengaruh Konsentrasi HNO3 dalam 

Fasa Penerima terhadap % Tanspor 

Ag dari Fasa Umpan ke Fasa 

Penerima 

 

 

Gambar 5.  Grafik hubungan antara konsentrasi 

HNO3 dalam fasa penerima 

terhadap % transpor Ag 

 

Terlihat dari Tabel 3 bahwa adanya 

asam nitrat dalam fasa penerima meningkatkan 

transpor Ag. Semakin besar konsentrasi asam 
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Pengaruh Konsentrasi HNO3 dalam Fasa Umpan 
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No. 

Kons. HNO3 dalam 

fasa penerima (M) % transpor Ag 

1 0 1,19 

2 0,001 18,53 

3 0,01 58,49 

4 0,05 69,37 

5 0,1 91,75 

6 0,25 87,37 
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nitrat di fasa penerima  persen trasnpor Ag juga 

meningkat dan mencapai optimum pada 

konsentrasi asam nitrat 0,1 M. Asam nitrat di 

fasa penerima dibutuhkan pada proses 

pelepasan kembali ion perak dari kompleks ke 

dalam fasa penerima. Pada ekstraksi yang 

melibatkan senyawa pengemban asam seperti 

D2EHPA, proses dekompleksasi membutuhkan 

ion hidrogen dari fasa penerima. Gradien 

konsentrasi ion hidrogen antara fasa umpan dan 

fasa penerima merupakan gaya dorong 

terjadinya transport pada ekstraksi yang 

melibatkan senyawa pengemban asam. 

Optimasi Konsentrasi Total Senyawa 

Pengemban dalam Fasa Membran 

Penambahan senyawa pengemban 

dalam fasa membran memiliki peranan penting 

dalam proses pemisahan dengan membran cair 

berpendukung. Proses ekstraksi kation logam 

dengan membran cair melibatkan reaksi kimia 

heterogen antara senyawa pengemban dalam 

pelarout organik dengan ion logam dalam 

larutan air. Fluks kation dari fasa umpan ke 

fasa penerima ditentukan oleh laju difusi 

kompleks logam dengan pengemban dalam fasa 

membran. Pengaruh konsentrasi total senyawa 

pengemban gabungan TBP : D2EHPA dalam 

fasa membran terhadap persen transpor Ag 

disajikan dalam tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh konsentrasi total senyawa 

pengemban dalam Fasa Membran 

terhadap % Tanspor Ag  

Hubungan antara konsentrasi total 

senyawa pengemban dalam fasa membran 

terhadap persen ekstraksi logam perak dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Grafik hubungan antara konsentrasi 

total senyawa pengemban dalam 

fasa membran terhadap % transpor 

Ag 

Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa 

tanpa senyawa pengemban, persen transpor Ag 

yang diperoleh hanya 1,17 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa ion Ag+ masih bisa 

terekstraksi ke dalam pelarut kerosen tanpa 

adanya senyawa pengemban. Ion logam dapat 

terekstraksi ke dalam pelarut organik karena 

ion logam tersebut membentuk kompleks 

pasangan ion atau kompleks asosiasi dengan 

ion lain yang muatannya berlawanan. Adanya 

senyawa pengemban dapat meningkatkan 

transpor logam perak dari fasa umpan ke fasa 

penerima. Secara umum fluks kation melalui 

membran pada transpor berfasilitas meningkat 

dengan meningkatnya konsentrasi total 

pengemban. Pada gambar 6 terlihat bahwa 
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1 0 1,17 
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3 1,0 77,98 

4 1,5 91,89 

5 2,0 59,84 
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dengan meningkatnya konsentrasi total 

pengemban TBP dan D2EHPA dalam pelarut 

kerosen, transpor perak juga meningkat dan 

mencapai optimum pada konsentrasi total 

pengemban 1 M. Transpor perak kembali 

menurun pada konsentrasi total pengemban 

lebih tinggi dari 1 M. Hal ini disebabkan karena 

meskipun jumlah perak yang terekstraksi ke 

dalam membran meningkat, namun viskositas 

larutan membran juga meningkat. 

Meningkatnya viskositas larutan membran akan 

menurunkan koefisien laju difusi sehingga 

permeabilitas spesi yang berdifusi melalui 

membran juga menurun.   

KESIMPULAN 

Kondisi optimum pemisahan perak 

dengan teknik Membran Cair Berpendukung 

diperoleh pada penggunaan senyawa 

pengemban gabungan TBP : D2EHPA dengan 

perbandingan fraksi 0,2:0,8 pada konsentrasi 

total 1 M dalam pelarut kerosen, fasa penerima 

HNO3 dengan konsentrasi  0,1 M, dimana 

persen transpor perak yang dihasilkan adalah 

91,89 % pada konsentrasi awal Ag 20 ppm di 

fasa umpan. 
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ABSTRAK 

 
Tanaman kamboja putih (Plumeria alba) merupakan salah satu tanaman hias dan termasuk dalam suku 

tanaman berbunga (apocynaceae). Telah dilakukan uji skrining fitokimia pada ekstrak n-heksana, etil asetat, 
dan etanol dari daun kamboja putih. Hasil uji skrining fitokimia ekstrak n-heksana, etil asetat, dan etanol 
mengandung steroid. Ekstrak etil asetat juga mengandung alkaloid, sedangkan pada ekstrak etanol 
mengandung semua komponen fitokimia seperti steroid, alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan fenolik tetapi 
tidak ditemukan adanya triterpenoid  
 
Kata Kunci: ekstrak; fitokimia; kamboja putih, Plumeria alba 

 
ABSTRACT 

 
White frangipani plant (Plumeria alba) is one of ornamental plants and is included in the flowering plant 

(apocynaceae). Phytochemical screening tests were performed on n-hexane, ethyl acetate, and ethanol 
extracts from white frangipani leaves. Phytochemical screening results of n-hexane, ethyl acetate, and ethanol 
extracts contained steroids. Ethyl acetate extract also contains alkaloids, whereas in ethanol extract contains all 
phytochemical components such as steroids, alkaloids, flavonoids, tannins, saponins, and phenolics and no 
triterpenoids are found. 

 
Keywords: extract; phytochemical; Plumeria alba; white frangipani 

 

 
 
I. PENDAHULUAN 

 
Bunga kamboja merupakan jenis 

bunga yang banyak ditanam dan dapat 

tumbuh dengan baik di Indonesia. Kamboja 

(Plumeria sp.) termasuk suku Apocynaceae 

yang dimanfaatkan untuk bahan obat [1]. 

Plumeria merupakan tumbuhan yang 

mengandung beberapa senyawa kimia 

seperti plumerida, isoplumerida, 

fluvoplumerisin, irridoid glikosida, dan 

berbagai senyawa metabolit sekunder lainnya 

yang sangat penting untuk bidang 

farmakologi dan pengobatan [2]. Senyawa 

metabolit sekunder pada tumbuhan kamboja 

antara lain flavonoid, alkaloid, terpenoid, 

steroid dan saponin [3][4]. 

Kamboja putih (Plumeria alba) dikenal 

sebagai tumbuhan yang sangat banyak 

digunakan sebagai obat tradisional di 

indonesia untuk berbagai macam penyakit 

seperti konstipasi dan disentri [5]. Skrining 

fitokimia ekstrak metanol tanaman kamboja 

putih menunjukkan adanya kandungan 

alkaloid, flavonoid, steroid/terpenoid, dan 

saponin [6]. Ekstrak etil asetat kulit batang 

kamboja putih (P. alba) dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus aureus 

dan Escherichia coli [5]. P. alba mempunyai 

senyawa bioaktif seperti sterol, karbohidrat, 
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tannin, triterpenoid, dan irrioid glikosida [2]. 

Studi antibakteri pada ekstrak metanol batang 

P. alba menunjukkan aktivitas maksimum 

pada bakteri Shigella boydii, Sh. soneii, Vibrio 

cholerae, E. coli, S. aureus, Ps. aeruginosa 

dan K. pneumoniae [7]. Selain itu ekstrak P. 

alba memiliki aktivitas hepatoprotektif 

terhadap hepatotoksisitas parasetamol pada 

tikus [8]. Ekstrak metanol daun P. alba 

menunjukkan aktivitas antitumor [9]. 

 

II. METODOLOGI 

 

Material 

Serbuk kering daun kamboja putih, 

etanol, etil asetat, n-heksana, H2SO4 pekat, 

HgCl2, KI, aquades, Bi(NO3)2, HNO3, I2, kertas 

saring whatman, HCl 2N, asetat anhidrat, 

H2SO4 pekat, FeCl3 1%, etanol 70%, pita Mg, 

HCl pekat, HCl 1N, NaCl 10%, gelatin 1%. 

 

Instrumentasi  

Rak tabung reaksi, plat tetes, pipet 

tetes, labu ukur, gelas kimia, spatula, tabung 

reaksi, erlenmeyer berparuh, corong Buchner, 

dan vaccum rotary evaporator. 

  

Prosedur 

Preparasi Sampel 

Sebanyak 100 gram serbuk kering daun 

kamboja putih dimaserasi dengan 300 mL 

etanol (1 x 24 jam). Selanjutnya ekstrak 

disaring dengan corong Buchner dan 

dipekatkan dengan vaccum rotary evaporator. 

Ekstrak kental etanol dipartisi dengan pelarut 

etil asetat, dan heksana kemudian masing-

masing ekstrak dipekatkan dengan vaccum 

rotary evaporator. 

 

Uji Fitokimia 

1. Uji Flavonoid 

Sebanyak masing-masing 1 mL ekstrak 

etanol, ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-

heksana ditempatkan pada plat tetes 

kemudian ditambahkan pita Mg 0,1 gram dan 

2 tetes HCl pekat. Terbentuknya warna 

merah menunjukkan adanya flavonoid [10]. 

2. Uji Steroid dan Triterpenoid 

Sebanyak masing-masing 1 mL ekstrak 

etanol, etil asetat, dan n-heksana 

ditempatkan pada plat tetes, ditambah asetat 

anhidrat kemudian H2SO4 pekat. Uji positif 

pada triterpenoid ditunjukkan dengan 

terbentuknya warna ungu, jingga, dan kuning 

keemasan dan pada steroid ditunjukkan 

dengan terbentuknya warna biru dan hijau 

[10]. 

3. Uji Tanin 

Sebanyak masing-masing 1 mL ekstrak 

etanol, etil asetat, dan n-heksana 

ditempatkan pada plat tetes selanjutnya 

ditambahkan 1 tetes NaCl 10 %, gelatin 1% 

dan NaCl lagi. Positif mengandung tanin 

ditandai dengan terbentuknya endapan 

berwarna putih [11]. 

4. Uji Fenolik 

Sebanyak masing-masing 1 mL ekstrak 

etanol, etil asetat, dan n-heksana 

ditempatkan pada plat tetes selanjutnya 

ditambahkan 2 tetes FeCl3 1%. Perubahan 

warna hijau, merah, ungu, biru, atau hitam 

pekat menunjukkan positif adanya senyawa 

fenolik [10] 
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5. Uji Alkaloid 

Sebanyak masing-masing 1 mL ekstrak 

etanol, ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-

heksana ditempatkan pada plat tetes 

ditambah 2 tetes mL HCl 2N dan 

ditambahkan 3 tetes reagen Mayer uji positif 

alkaloid ditandai dengan terbentuknya 

endapan berwarna kuning. Ulangi dengan 

prosedur yang sama untuk reagen Wagner.  

Dan Dragendorff. Uji positif alkaloid dengan 

reagen Dragendorff ditandai dengan 

terbentuknya endapan merah. Uji positif 

alkaloid dengan reagen Wagner ditandai 

dengan terbentuknya endapan coklat atau 

kemerahan [10]. 

6. Uji Saponin 

Sebanyak masing-masing 1 mL ekstrak 

etanol, ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-

heksana ditempatkan pada tabung reaksi dan 

di tambah 2 mL aquades sambil dikocok 

selama 1 menit, lalu ditambah 2 tetes HCl 1N. 

Bila busa yang terbentuk tetap stabil ± 7 

menit maka ekstrak positif mengandung 

saponin [10]. 

 

 

III. HASILDAN DISKUSI 

 

Hasil skrining fitokimia ekstrak etanol, 

etil asetat dan n-heksana dari daun kamboja 

putih (P. alba) ditunjukkkan pada Tabel 1. 

 Tabel 1. Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Etanol, Etil Asetat, 
dan n-Heksana Daun P. alba 

No Uji Fitokimia 

Ekstrak 

n-
Heksana 

Etil 
asetat 

Etanol 

1. Flavonoid - - + 
2. Steroid + + + 
3. Triterpenoid - - - 
4. Tanin - - + 
5. Fenolik - - + 
6. Alkaloid    
 Mayer - + + 

 Wagner - - + 
 Dragendorff - + + 

7. Saponin - - + 

 

Uji Flavonoid 

Senyawa flavonoid merupakan 

senyawa yang memiliki struktur dasar dengan 

gugus fungsi phenylbenzopyran. Uji flavonoid 

pada ekstrak n-heksana, etil asetat, dan 

etanol daun P. alba menggunakan prinsip 

reaksi reduksi-oksidasi dimana senyawa 

flavonoid akan direduksi oleh gas hidrogen 

hasil reaksi logam Mg dengan HCl pekat. Uji 

positif ditandai dengan terbentuknya warna 

merah. Ekstrak n-heksana berwarna kuning 

kehijauan. Ekstrak etil asetat berwarna kuning 

kecoklatan. Ekstrak etanol berwarna coklat 

kehijauan. Setelah ketiga ekstrak tersebut 

diuji ekstrak etanol terbentuk warna 

kemerahan sedangkan kedua ekstrak lain 

tidak sehingga hanya ekstrak etanol yang 

mengandung flavonoid. 

 

Uji Steroid dan Triterpenoid 

Senyawa steroid merupakan senyawa 

fitosterol yang memiliki struktur dasar 

siklopentenoperhidrofenantren, sedangkan 

senyawa triterpenoid merupakan senyawa 

dengan struktur dasar tersusun atas unit-unit 

isopren. Uji steroid dan triterpenoid pada 

ekstrak n-heksana, etil asetat, dan etanol 

daun P. alba menggunakan reagen 

Liebermann Burchard. Senyawa steroid akan 

menghasilkan warna biru dan hijau 

sedangkan senyawa triterpenoid akan 

menghasilkan warna ungu, jingga, dan kuning 

keemasan setelah direaksikan dengan 

reagen Liebermann Burchard. Ekstrak n-

heksana, etil asetat, dan etanol setelah 
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direaksikan dengan reagen Liebermann 

Burchard ketiganya menunjukkan perubahan 

warna menjadi warna kehijauan hal ini 

menunjukkan bahwa ketiga ekstrak tersebut 

mengandung senyawa steroid dan tidak 

mengandung senyawa triterpenoid. 

 

Uji Tanin 

Senyawa tanin merupakan suatu 

senyawa polifenol dimana senyawa tanin 

akan membentuk senyawa kompleks dengan 

NaCl dan gelatin yang ditandai dengan 

terbentuknya endapan putih. Uji tanin 

terhadap ekstrak n-heksana, etil asetat, dan 

etanol daun P. alba menunjukkan bahwa 

pada ektrak etanol terbetuk endapan putih 

sedangkan pada ekstrak n-heksana dan etil 

asetat tidak. Berdasarkan uji tanin tersebut 

hanya ekstrak etanol yang mengandung 

senyawa tanin. 

 

Uji Fenolik 

Senyawa fenolik merupakan suatu 

senyawa yang memiliki kerangka dasar fenol 

sehingga pengujian senyawa fenolik adalah 

dengan mereaksikan senyawa fenolik dengan 

ion Fe3+ yang dapat membentuk senyawa 

kompleks berwarna ungu atau hitam jika 

bereaksi dengan gugus fenolik. Berdasarkan 

hasil pengujian senyawa fenolik dari ekstrak -

n-heksana, etil asetat, dan etanol daun P. 

alba menunjukkan bahwa pada ekstrak etanol 

membentuk warna hijau kehitaman 

sedangkan ekstrak n-heksana dan etil asetat 

tidak, sehingga dari ketiga ekstrak tersebut 

hanya ekstrak etanol yang mengandung 

senyawa fenolik. 

 

Uji Alkaloid 

Senyawa alkaloid adalah senyawa 

kimia tanaman yang pada umumnya bersifat 

basa (adanya gugus amino) karena 

mengandung satu atau lebih atom nitrogen 

dalam bentuk gabungan sebagai bagian dari 

sistem siklik. Pengujian senyawa alkaloid dari 

ekstrak n-heksana, etil asetat, dan etanol 

daun P. alba didasarkan pada kemampuan 

senyawa alkaloid untuk membentuk suatu 

senyawa kompleks kalium alkaloid yang 

berupa endapan berwarna jika direaksikan 

dengan reagen Mayer, Dragendorff, dan 

Wagner. Perbedaan warna endapan dari 

kompleks kalium alkaloid dari setiap reagen 

dikarenakan adanya ligan dari masing-masing 

reagen. Uji positif alkaloid jika dengan reagen 

Mayer terbentuk endapan berwarna kuning 

karena adanya [HgI4]2- dari reagen Mayer. 

Pada reagen Dragendorff akan terbentuk 

endapan berwarna merah karena adanya 

[BiI4]- dari reagen Dragendorff sedangkan 

pada reagen Mayer akan terbentuk endapan 

berwarna coklat karena adanya I3- dari reagen 

Wagner. Berdasarkan pengujian dari ketiga 

ekstrak diatas menunjukkan dalam ektrak n-

heksana tidak terbentuk endapan dengan 

ketiga reagen uji. Pada ekstrak etil asetat 

terbentuk endapan kuning pada reagen 

Mayer dan endapan merah pada reagen 

Dragendorff tetapi tidak terbentuk endapan 

dengan reagen Wagner. Ekstrak etanol 

menunjukkan uji positif pada setiap reagen uji 

yaitu terbentuk endapan kuning pada reagen 

Mayer, endapan merah pada reagen 

Dragendorff, dan endapan coklat pada 
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reagen Wagner. Sehingga dari ketiga ekstrak 

yang positif mengandung alkaloid adalah 

ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol. 

  

 

Uji Saponin 

Senyawa saponin adalah suatu 

senyawa glikosida triterpenoid atau glikosida 

steroid. Pengujian senyawa saponin 

didasarkan pada reaksi hidrolisis dimana 

ikatan glikosida dari saponin dapat terputus 

dan membentuk suatu aglikon dan glikon. 

Terputusnya ikatan glikosida inilah yang 

ditandai dengan terbentuknya busa. 

Pengujian senyawa saponin dari ekstrak n-

heksana, etil asetat, dan etanol daun P. alba 

menunjukkan hanya ekstrak etanol yang 

terbentuk busa yang stabil sedangkan pada 

ekstrak n-heksana dan etil asetat tidak 

terbentuk busa. Berdasarkan hasil pengujian 

ini ekstak etanol positif mengandung senyawa 

saponin, sedangkan dua ekstrak lainnya 

negatif mengandung saponin. 
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ABSTRAK 

Masalah lingkungan dari peningkatan jumlah penduduk akan menambah penggunaan sumber 

daya alam dan energi secara besar-besaran yang berakibat terciptanya sampah yang menumpuk 

dalam jumlah sangat besar dan limbah plastik telah menjadi isu penting karenasifatnya yang sulit 

diuraikan. Sehingga, perlu upaya untuk menggantikan polimer sintetis dengan polimer alami, 

seperti contoh pati. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pembuatan Edible Film 

yang merupakan plastic Biodegradable (Bioplastik). Dalam penelitian ini, matriks yang digunakan 

berupa tepung Mocaf (Modified Cassava Flour), ZnO dan kitosan untukmeningkatkan kekuatan 

mekanis dan bioplastik yang mudah terdegradasi oleh mikroorganisme tanah, dan gliserol berfungsi 

sebagai plastisizer. Metode yang digunakan yaitu melt intercalation. Penambahan kitosan pada 

bioplastik diharapkan mampu menghasilkan bioplastik yang tahan lama. Kitosan merupakan 

biopolimer yang memiliki zat antimicrobial sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengawet. 

Pada penelitian ini dipelajari mengenai pengaruh penambahan kitosan terhadap sifat mekanik dan 

degradasi bioplastik. Kitosan yang digunakan memiliki variasi 3%,6%,9% (dari berat pati) dan 

selanjutnya dapat dilihat pengaruh penambahan terhadap sifat mekanik yaitu kuat Tarik dan 

elongasi, biodegradasi, serta mengamati morfologi edible film yang dihasilkan dengan karakterisasi 

menggunakan SEM. Nilai kuat tarik yang diperoleh tertinggi pada 6% 1,4215 MPa, elongasi 

tertinggi pada 6% 10,1914%, dan biopastik terdegradasi sebesar 29,7% dengan penguburan dalam 

tanah selama 3 hari. 

Kata kunci: Bioplastik, kitosan, biodegradasi, ZnO, gliserol. 

ABSTRACT 

The environmental problem of increasing populations will add massive use of natural 

resources and energy resulting in the creation of tremendous amounts of waste and plastic waste 

has become an important issue because of its difficult nature. Thus, it is necessary to attempt to 

replace synthetic polymers with natural polymers, such as starch samples. Therefore, in this 

research will be made Edible Film which is Biodegradable plastic (Bioplastic). In this study, the 

matrix used is Mocaf (Modified Cassava Flour), ZnO and chitosan to increase the mechanical and 

bioplastic strengths that are easily degraded by soil microorganisms, and glycerol serves as a 

plasticizer. The method used is melt intercalation. The addition of chitosan to bioplastics is expected 

to produce long-lasting bioplastics. Chitosan is a biopolymer that has anti microbial substances that 

can be used as a preservative. In this study we studied the effect of chitosan addition on mechanical 

properties and bioplastic degradation. The chitosan used has variations of 3%, 6%, 9% (from starch 

weight) and furthermore it can be seen the effect of addition to the mechanical properties of Tensile 

strength and elongation, biodegradation, and observing the edible morphology of film produced by 

characterization using SEM. The highest value of tensile strength obtained at 6% 1.4215 MPa, 

highest elongation at 6% 10,1914%, and biodegradable degradation equal to 29,7% with burial in 

soil for 3 days. 

Keywords: Bioplastic, chitosan, biodegradation, ZnO, glycerol 
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I. PENDAHULUAN 

Masalah sampah plastik ini dapat 

dipecahkan dengan beberapa pendekatan 

seperti daur ulang, teknologi pengolahan 

sampah plastik, dan pengembangan bahan 

plastik baru yang dapat hancur dan terurai 

dalam lingkungan yang dikenal dengan 

sebutan plastik biodegradable. Plastik 

biodegradable dirancang untuk 

memudahkan proses degradasi terhadap 

reaksi enzimatis mikroorganisme seperti 

bakteri dan jamur (Avella, 2009). Berbeda 

dengan jenis polimer sintesis, polimer 

alami merupakan bahan dasar pembuatan 

plastik yang mudah terdegradasi. Bahan 

polimer alami seperti protein, lemak, dan 

polisakarida (Averous, 2001; Rosentrater 

et. al, 2006; Siracusa et al., 2008). 

Penggunaan material dari sumber daya 

alam yang dapat diperbarui sangat 

membantu mengurangi persentase limbah 

plastik. Edible film adalah kemasan 

seperti film, lembaran atau tipis dan salah 

satu produk olahan dari hidrokoloid 

seperti protein, polisakarida (pektin, gum, 

pati), lemak dan campurannya yang 

berupa lapisan tipis dan dapat melekat 

atau menutupi bahan pangan dan menjaga 

kesegaran dan keawetannya (Krochta, 

1994). 

Oleh Karena itu, dalam penelitian ini 

akan dilakukan pembuatan Edible Film 

yang merupakan plastik Biodegradable 

(Bioplastik). Dalam penelitian ini, matriks 

yang digunakan berupa tepung Mocaf 

(Modified Cassava Flour), ZnO dan 

kitosan untuk meningkatkan kekuatan 

mekanis dan ketahanan terhadap 

permeabilitas air bioplastik serta bahan 

yang mudah terdegradasi oleh 

mikroorganisme tanah. Namun, kesulitan 

dalam penggunaan polimer alami sebagai 

material adalah memerlukan bahan lain 

sebagai polimer dapat dibentuk sesuai 

keinginan. Untuk membentuk sifat 

pemlastis dari polimer alami maka 

digunakan zat pemlastis (plastisizer) 

seperti gliserol untuk mengoptimasi 

bioplastik. 

 

Mocaf adalah produk tepung dari ubi 

kayu yang diproses menggunakan prinsip  

memodifikasi ubi kayu melalui proses 

fermentasi. Proses fermentasi ini 

melibatkan berbagai mikroorganisme, 
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yang paling dominan adalah bakteri asam 

laktat. Mikroorganisme yang digunakan 

menghasilkan enzim pektinolitik dan 

selulolitik yang dapat menghancurkan 

dinding sel ubi kayu. Dinding sel ubi kayu 

yang hancur ini akan menyebabkan 

liberasi granula pati. Mikroorganisme 

yang digunakan dalam fermentasi ubi 

kayu juga menghasilkan enzim-enzim 

yang dapat menghidrolisis pati menjadi 

gula dan selanjutnya diubah menjadi 

asam-asam organik. Asam organik yang 

dominan dihasilkan adalah asam laktat. 

Hal ini akan menyebabkan perubahan 

karakteristik tepung meliputi perbaikan 

viskositas, kemampuan gelasi, daya 

rehidrasi, dan kemudahan larut. Selain itu, 

asam organik 

yang dihasilkan akan memperbaiki cita 

rasa tepung yang dihasilkan menjadi 

netraldengan menutupi cita rasa singkong 

sampai 70% (Subagio, 2008). 

 

II. METODOLOGI 

II.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu gelas beaker 250 mL, pipet ukur 

10 mL, pro pipet, hot plate, magnetic 

stirrer, thermometer, neraca analitik, 

cetakan flexi glass 15 x 15 cm, kaca arloji, 

spatula, statif, klem, almari asam, gelas 

ukur, pH meter, pengaduk kaca, Universal 

Testing Machine (UTM), Fourier 

Transform Infra Red Spectroscopy (FTIR) 

dan scanning electron microscope (SEM) 

JSM-6390A. 

II.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Modified Cassava 

Flour (MOCAF), aquadest, asam asetat, 

kitosan, zinc oxide (ZnO), dan gliserol.  

II.3. Cara Kerja 

a. Pembuatan bioplastik tanpa 

penambahan ZnO dan Kitosan 

Diambil 1 mL gliserol, kemudian 

dilarutkan dengan 100 mL aquadest dalam 

gelas beaker 250mL. Dipanaskan dengan 

suhu 500C sambil diaduk menggunakan 

magnetic stirrer selama 50 menit . 

Dimasukkan 5 gram Mocaf dan diaduk. 

Dipanaskan larutan menggunakan hot 

plate sambil diaduk selama 40 menit dan 

dijaga suhu 80-850C. Dituang larutan 

dalam Cetakan flexi glass 15x15cm. 

Dikeringkan dalam oven dengan suhu 

450C selama 3 jam. Dikeluarkan cetakan 

dari oven dan didiamkan dalam suhu 

kamar hingga cetakan mudah diambil.  

b. Pembuatan bioplastik dengan 3% 

ZnO dan 3% kitosan 
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Ditimbang 0,18 gram ZnO (3% dari berat 

mocaf). Dilarutkan dengan 0.5 mL asam 

asetat dalam 50 mL aquadest pada gelas 

beaker 250 mL (gelas beaker 1). 

Ditambahkan 0,18 gram kitosan (3% dari 

berat mocaf). Dipanaskan dengan suhu 

500C selama 30 menit. Ditambahkan 50 

mL aquadest kedalam campuran kitosan 

dan ZnO. Dilarutkan gliserol 1 mL dalam 

100 mL aquadest pada gelas beaker 250 

mL (Gelas beaker 2). Dicampurkan 

larutan dalam gelas beaker 1 dan gelas 

beaker 2. Dipanasakan dengan suhu 500C 

sambil diaduk selama 50 menit. 

Ditambahkan 5 gram mocaf. Dipanaskan 

menggunakan hot plate dan dijaga suhu 

800C-850C selama 40 menit. Dituang 

dalam cetakan flexi glass 15x15 cm. 

Dimasukan dalam oven dengan suhu 

450C selama 3 jam. Dikeluarkan cetakan 

dari oven dan didiamkan dalam suhu 

kamar hingga cetakan mudah diambil. 

c. Pembuatan bioplastik dengan 3% 

ZnO dan 6% kitosan 

Ditimbang 0,18 gram ZnO (3% dari 

berat mocaf). Dilarutkan dengan 0.5 mL 

asam asetat dalam 50 mL aquadest pada 

gelas beaker 250 mL (gelas beaker 1). 

Ditambahkan 0,3 gram kitosan (6% dari 

berat mocaf). Dipanaskan dengan suhu 

500C selama 30 menit. Ditambahkan 50 

mL aquadest kedalam campuran kitosan 

dan ZnO. Dilarutkan gliserol 1 mL dalam 

100 mL aquadest pada gelas beaker 250 

mL (Gelas beaker 2). Dicampurkan 

larutan dalam gelas beaker 1 dan gelas 

beaker 2. Dipanasakan dengan suhu 500C 

sambil diaduk selama 50 menit. 

Ditambahkan 5 gram mocaf. Dipanaskan 

menggunakan hot plate dan dijaga suhu 

800C-850C selama 40 menit. Dituang 

dalam cetakan flexi glass 15x15 cm. 

Dimasukan dalam oven dengan suhu 

450C selama 3 jam. Dikeluarkan cetakan 

dari oven dan didiamkan dalam suhu 

kamar hingga cetakan mudah diambil. 

d. Pembuatan bioplastik dengan 3% 

ZnO dan 9% kitosan 

Ditimbang 0,18 gram ZnO (3% dari 

berat mocaf). Dilarutkan dengan 0.5 mL 

asam asetat dalam 50 mL aquadest pada 

gelas beaker 250 mL (gelas beaker 1). 

Ditambahkan 0,45 gram kitosan (9% dari 

berat mocaf). Dipanaskan dengan suhu 

500C selama 30 menit. Ditambahkan 50 

mL aquadest kedalam campuran kitosan 

dan ZnO. Dilarutkan gliserol 1 mL dalam 

100 mL aquadest pada gelas beaker 250 

mL (Gelas beaker 2). Dicampurkan 

larutan dalam gelas beaker 1 dan gelas 

beaker 2. Dipanasakan dengan suhu 500C 

sambil diaduk selama 50 menit. 
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Ditambahkan 5 gram mocaf. Dipanaskan 

menggunakan hot plate dan dijaga suhu 

800C-850C selama 40 menit. Dituang 

dalam cetakan flexi glass 15x15 cm. 

Dimasukan dalam oven dengan suhu 

450C selama 3 jam. Dikeluarkan cetakan 

dari oven dan didiamkan dalam suhu 

kamar hingga cetakan mudah diambil. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Percobaan pembuatan bioplastik 

dengan variasi konsentrasi ZnO dan 

kitosan ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi ZnO terhadap sifat 

fisik dan mekanik pada bioplastik serta 

mengetahui pengaruh variasi konsentrasi 

kitosan terhadap laju degradasi optimum 

pada bioplastik menggunakan metode 

melt intercalation. Dari hasil percobaan 

ini, dilakukan pengujian-pengujian untuk 

mengetahui karakteristik bioplastik yang 

dihasilkan. Proses percobaan adalah 

dengan konsentrasi gliserol 25% (dari 

berat 5 gram matriks), konsentrasi ZnO 

3% (dari berat 5 gram matriks), dan 

konsentrasi kitosan divariasikan 3%,6%, 

dan 9% (dari berat 5 gram matriks). 

Berikut ini adalah hasil pengamatan 

setelah bioplastik dilepaskan dari cetakan. 

III.1. Penentuan variasi konsentrasi 

ZnO dan kitosan yang optimum 

a. Pembuatan bioplastik dengan 

gliserol 25%, ZnO 0%, dan 

kitosan 0% 

Hasil pembuatan bioplastik dengan 

gliserol 25%, ZnO 0%, dan 0% kitosan 

ditunjukan pada Gambar 3.1 

 
Gambar 3.1. Bioplastik Control 

Bioplastik dengan komposisi gliserol 

25%, ZnO 0%, dan kitosan 0% yang 

dihasilkan sedikit keruh dan tebal. Secara 

visual terdapat gelembung-gelembung 

udara yang terjebak dalam bioplastik. 

Bioplastik yang dihasilkan sedikit lentur 

dan pada saat sudah kering bioplastik 

mudah dilepaskan dari cetakan namun 

sedikit lengket, karena dari sifat mocaf 

yang digunakan 

b. Pembuatan bioplastik dengan 

gliserol 25%, ZnO 3%, dan kitosan 

3% 

Hasil pembuatan bioplastik dengan 

gliserol 25%, ZnO 3%, dan 3% kitosan 

ditunjukan pada Gambar 3.2.  
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Gambar 3.2. Bioplastik 3% ZnO 3% 

Kitosan 

Bioplastik dengan gliserol 25%, ZnO 

3%, dan kitosan 3% yang dihasilkan tidak 

bening, masih terdapat serat-serat pati dan 

tipis, karena komposisi pada MOCAF 

atau matriksnya berkurang dengan adanya 

penambahan ZnO dan kitosan. Secara 

visual tidak terdapat gelembung-

gelembung udara yang terjebak dalam 

bioplastik. Bioplastik yang dihasilkan 

sedikit lentur, mudah robek dan rapuh, 

pada saat sudah kering bioplastik mudah 

dilepaskan dari cetakan namun sedikit 

lengket, karena dari sifat mocaf yang 

digunakan. 

c. Pembuatan bioplastik dengan 

gliserol 25%, ZnO 3%, dan kitosan 

6% 

Hasil pembuatan bioplastik dengan 

gliserol 25%, ZnO 0%, dan 0% kitosan 

ditunjukan pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3. Bioplastik 3% ZnO 6% 

Kitosan 

Bioplastik dengan gliserol 25%, ZnO 

3%, dan kitosan 6% yang dihasilkan tidak 

bening, masih terdapat serat-serat pati dan 

tipis, karena komposisi pada MOCAF 

atau matriksnya berkurang dengan adanya 

penambahan ZnO dan kitosan. Secara 

visual terdapat sedikit gelembung-

gelembung udara yang terjebak dalam 

bioplastik. Bioplastik yang dihasilkan 

sedikit lentur,lembut, dan pada saat sudah 

kering bioplastik mudah dilepaskan dari 

cetakan namun sedikit lengket, karena 

dari sifat mocaf yang digunakan. 

d. Pembuatan bioplastik dengan 

gliserol 25%, ZnO 3%, dan kitosan 

9% 

Hasil pembuatan bioplastik dengan 

gliserol 25%, ZnO 0%, dan 0% kitosan 

ditunjukan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Bioplastik 3% ZnO 9% 

Kitosan 

Bioplastik dengan gliserol 25%, ZnO 

3%, dan kitosan 9% yang dihasilkan tidak 

bening, masih terdapat serat-serat pati dan 

tipis, karena komposisi pada mocaf atau 

matriksnya berkurang dengan adanya 

penambahan ZnO dan kitosan. Secara 

visual terdapat sedikit gelembung-

gelembung udara yang terjebak dalam 

bioplastik. Bioplastik yang dihasilkan 

sedikit lentur, mudah sobek dan pada saat 

sudah kering bioplastik sukar dilepaskan 

dari cetakan. 

 

III.2. Hasil karakterisasi bioplastik  

a. Hasil analisa sifat mekanik 

Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk mengetahui karakteristik sifat 

mekanik yaitu kuat tarik (Tensile 

Strenght) dan elongasi dari bioplastik 

dengan matriks pati mocaf dengan 

penambahan ZnO (logam oxide), kitosan 

(alami), dan pemlastis gliserol 25%. 

Konsentrasi ZnO 3% dikombinasikan 

dengan kitosan dengan variasi konsentrasi 

3%,6%, dan 9%. Kombinasi kitosan dan 

ZnO juga menyebabkan perubahan sifat 

dari bioplastik, karena sifat mekanik 

dipengaruhi oleh besarnya jumlah 

kandungan komponen komponen 

penyusun bioplastik (pati, gliserol, ZnO, 

dan kitosan). Kitosan atau ZnO sebagai 

penguat akan memberikan sifat kaku pada 

edible film yang efeknya akan berbeda 

tergantung konsentrasi kitosan yang 

ditambahkan. 

Tabel 3.1. Hasil Uji Tarik bioplastik 

(MPa)  

 

 
Gambar 3.5. Pengaruh konsentrasi variasi 

ZnO dan kitosan terhadap 

kuat tarik bioplastik. 

 

Tabel 3.2. Hasil Elongasi bioplastik (%) 
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Gambar 3.6. Pengaruh konsentrasi ZnO 

dan kitosan terhadap 

elongasi bioplastik 

Gliserol yang berfungsi sebagai 

plasticizer ini akan terletak diantara rantai 

biopolimer sehingga jarak antar kitosan 

dan pati akan meningkat. Hal ini membuat 

ikatan hidrogen  antara kitosan-pati 

berkurang dan digantikan menjadi 

interaksi hidrogen antara kitosan-gliserol 

dan gliserol-pati. 

Plastik Biodegradable dari kitosan 

diharapkan memenuhi sifat mekanik yang 

memenuhi golongan Moderate Properties 

untuk nilai kuat tarik yaitu 1-10 MPa 

(Ani, 2010). Dalam penelitian ini nilai 

kuat tarik dari plastik biodegradable telah 

memenuhi golongan tersebut. Plastik 

biodegredable dari kitosan diharapkan 

memenuhi sifat mekanik yang memenuhi 

golongan moderate properties untuk nilai 

elongasi yaitu 10-20% (Ani, 2010). 

Dalam Penelitian ini nilai elongasi dari 

plastik biodegredable telah memenuhi 

golongan tersebut. dalam standar plastik 

internasional (ASTM 5336) besarnya 

persentase pemanjangan (elongasi) untuk 

plastik PLA dari Jepang. 

b. Hasil Uji Biodegradabilitas 

Bioplastik yang diperoleh dilakukan 

pengujian soil burial test dengan tujuan 

untuk mengetahui laju degradasi sampel 

sehingga akan dapat dihitung berapa 

massa yang berkurang pada sapel akibat 

terurainya oleh mikroorganisme dalam 

tanah. Pada metode ini dilakukan 

penguburan sampel didalam tanah sifat 

fisik dan kimiawinya kemudian 

menghitung fraksi berat residual dari 

sampel. Pengujian biodegradabilitas ini 

dilakukan pada sampel bioplastik dengan 

ukuran 2,5x2,5 cm dengan konsentrasi 

bioplastik gliserol 25%, ZnO 3%, dan 

kitosan 6%, dilakukan pada konsentrasi 

25%, ZnO 3%, dan kitosan 6% karena 

memiliki hasil uji tarik (tensile strength) 

yang tinggi, sehingga dapat diperoleh 

bioplastik yang memiliki kuat tarik yang 

tinggi dan mudah terdegradasi oleh 

tanah. 
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Pengujian dilakukan pada tanah 

yang memiliki pH 3-6 (asam lemah). 

Sampel ditimbang berat bersihnya 

sebelum dikubur dalam tanah kemudian 

dikubur selama 3 hari, kemudian sampel 

dikeluarkan untuk ditimbang beratnya 

dalam keadaan kering. Adapun untuk 

mencari fraksi berat residual digunakan 

rumus berikut : 

 

 

Dimana: 

W1 = berat sampel pada hari ke-0 

W2 = berat sampel pada hari ke-n 

c. Hasil analisis SEM (Scanning 

Electron Microscope) 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 3.7. (a) Hasil SEM Bioplastik 

sebelum terdegradasi dengan 

perbesaran 1,00k (b) Hasil 

SEM sesudah terdegradasi 

dengan perbesaran 1,00k. 

 

Hasil analisis SEM yang diperoleh 

berupa morfologi edible film dengan 

perbesaran 1,00k SE. Pada Gambar 3.7(a) 

struktur terlihat berbentuk gumpalan 

bulat-bulat kecil seperti batu-batuan yang 

menggambarkan distribusi ukuran partikel 

kitosan. Dalam gambar tersebut juga 

terdapat gumpalan-gumpalan yang 

mengindikasikan bahwa partikel kitosan 

mengalami aglomerasi sehingga 

menyebabkan distribusi kitosan didalam 

matriks tidak menyebar seacar merata. 

Jika terdapat pengadukan yang baik 

selama proses pencampuran pada suhu 

gelatinisasi dan transisi glass akan lebih 

mudah menggabungkan partikel-partikel 

kitosan yang tidak saling larut kedalam 

pelarut, sehingga menghasilkan distribusi 

kitosan yang tersebar dengan baik.  
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Hasil analisis pada gambar 3.7(b) 

adalah struktur bioplastik setelah 

terdegradasi, struktur yang terlihat seperti 

jalanan rusak. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kitosan, ZnO telah terurai pada 

matriksnya, dan ditandai dengan tidak 

adanya aglomerasi molekul-molekul pada 

struktur morfologi yang dihasilkan.  

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 3.8. (a) Hasil SEM bioplastik 

sebelum terdegradasi 

dengan perbesaran 3,50k 

(b) Hasil SEM sesudah 

terdegradasi dengan 

perbesaran 3,50k.  

 

Hasil analisis SEM dengan 

perbesaran 3,50k SE memberikan 

gambaran morfologi yang lebih jelas. 

Pada gambar 4.10(a) bioplastik sebelum 

terdegradasi menunjukan adanya partikel-

partikel penyusun mengalami aglomerasi, 

dan diameter penyusunnya sebesar 6,67 

μm, 4,62 μm, 5,26 μm, 4,95 μm, dan 5,36 

μm. Pada gambar 4.10(b) menunjukan 

struktur morfologi bioplastik setelah 

terdegradasi mengalami penguraian. 

Morfologi yang terbentuk seperti 

permukaan ombak pantai. Hal ini 

diindikasikan bahwa partikel-partikel 

penyusun dari suatu bioplastik mengalami 

penguraian akibat mikroorganisme dalam 

tanah.  

d. Hasil Analisis Fourier Transform  

Infrared Spectroscopy (FTIR) 

 
Gambar 3.9. Spektra FT-IR Bioplastik 

tipe control 
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Gambar 3.10. Spektra FT-IR Bioplastik 

3% ZnO, 3% Kitosan 

 

 
Gambar 3.11. Spektra FT-IR Bioplastik 

3% ZnO, 6% Kitosan 

 

 
Gambar 3.12. Spektra FT-IR Bioplastik 

3% ZnO, 9% Kitosan 

 

 

 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Bioplastik dari Modified Cassava 

Flour (MOCAF) dengan Penambahan 

ZnO dan variasi kitosan yang 

memiliki sifat mekanik tertinggi yaitu 

Konsentrasi 3% ZnO 6% kitosan 

dengan nilai kuat tarik 1,4215 MPa 

dan elongasi 10,1914%. 

2. Bioplastik dari Modified Cassava 

Flour (MOCAF) dengan Penambahan 

ZnO dan variasi kitosan mengalami 

laju degradasi sampel oleh 

mikroorganisme dalam tanah % 

kehilangan berat sebesar 29,7% dan 

melalui pengujian secara morfologi 

pada edible film yang terbentuk 

sebelum terdegradasi terbentuk 

aglomerasi molekul kitosan, dan 

setelah terdegradasi mengalami 

penguraian pada kitosan dalam 

matriks bioplastik. 
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan analisis minyak dan lemak pada limbah cair dari beberapa hotel berbintang 3 

sampai 5 yang berada di kota Yogyakarta. Minyak dan lemak merupakan salah satu snyawa yang 

dapat menyebabkan pencemaran di suatu perairan sehingga konsentrasinya harus dibatasi. Analisis 

minyak dan lemak menggunakan n-heksana dengan kemurnian lebih dari 80% sebagai pelarut. 500 

mL limbah cair dan 30 ml n-heksana dimasukkan ke dalam corong pisah dan digojog kuran lebih 2 

menit. Ekstraksi dilakukan sebanyak 3 kali. Terbentuk 2 lapisan yaitu lapisan air dan n-heksana. 

Lapisan air dipisahkan, kemudian lapisan n-heksana ditampung. n-heksana yang mengikat minyak 

dan lemak di saring kedalam erlenmeyer 250 mL menggunakan kertas saring 2,5 µM dan sodium 

sulfat. n-heksana yang telah disaring kemudian didestilasi dengan suhu 80˚C selama kurang lebih 2 

jam dalam waterbath untuk menguapkan n-heksana sehingga di dalam erlenmeyer hanya tertinggal 

minyak dan lemak. Penentuan kadar minyak dan lemak dilakukan secara gravimetri. Erlemenmeyer 

kemudian di oven selama 45 menit dan didinginkan ke dalam desikator selama 30 menit. Kemudian 

ditimbang hingga diperoleh berat tetap. Hasil dari analisis kandungan minyak lemak dari 10 hotel 

yang ada di Yogyakarta menunjukan hasil yang tidak melampaui ambang batas yaitu sebesar 5 mg/L 

yang diatur dalam peraturan daerah DIY nomor 7 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah. 

Kata Kunci: Minyak dan Lemak, limbah air hotel, ekstraksi, gravimetri. 

 

ABSTRACT 

 
Oil and fat analysis has been done on liquid waste from several 3 to 5 star hotels located in 

Yogyakarta city. Oils and fats are one of the coumpound that can couse pollution in a waters so the 

concentration should be limited. Analysis of oils and fats using n-hexane with a purity of more than 

80% as a solvent. 500 mL of liquid waste and 30 ml of n-hexane were inserted into the separating 

funnel and shaken out over 2 minutes. Extraction is done 3 times. Formed 2 layers of water layer 

and n-hexane. The water layer is separated, then the n-hexane layer is accommodated. n-hexane 

binding oils and fats filtered into 250 mL erlenmeyer using 2.5 μM filter paper and sodium sulphate. 

the filtered n-hexane is then distilled with a temperature of 80 ° C for approximately 2 hours in the 

waterbath to evaporate n-hexane so that in the erlenmeyer only oil and fat remain. Determination of 

oil and fat content is performed with gravimetry method. Then, erlenmeyer inserted into oven during 

45 minutes and cooled in desiccator during 30 minutes. Then weighed to a fixed weight. The results 

of fatty oil content analysis from 10 hotels in Yogyakarta showed results that did not exceed the 

threshold of 5 mg / L which is regulated in the regional regulation of DIY number 7 of 2016 on the 

quality standard of waste water. 

Keywords: Oil and Fat, hotel waste water, extraction, gravimetry. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Minyak dan lemak merupakan 

salah satu sumber pencemar dalam limbah 

cair hotel yang belum tertangani dengan 

baik. Limbah cair biasanya langsung 

dibuang ke badan air sehingga akan 

menyebabkan pencemaran. Kandungan 

minyak dan lemak yang tinggi dapat 

merusak keseimbangan ekosistem 

perairan, sehingga konsentrasinya harus 

dibatasi. Oleh karena itu pemerintah DIY 

mengatur kadar minyak lemak yang boleh 

dibuang kelingkungan maksimum sebesar 

5 mg/L dalam peraturan daerah DIY 

nomor 7 tahun 2016 tentang baku mutu 

air limbah.  

Minyak dan lemak adalah salah satu 

kelompok golongan lipid, yaitu senyawa 

organik yang terdapat dialam serta tidak 

larut dalam air. Minyak dan lemak 

mempunyai berat jenis yang lebih kecil 

dari air sehingga akan membentuk lapisan 

tipis diatas permukaan air. Kondisi ini 

dapat mengurangi kandungan oksigen 

terlarut dalam air karena fiksasi oksigen 

bebas menjadi terhambat. Minyak yang 

menutupi permukaan air juga akan 

menghalangi penetrasi sinar matahari ke 

dalam air sehingga mengganggu 

keseimbangan rantai makanan. Minyak 

dan lemak merupakan bahan organik 

bersifat tetap dan sukar diuraikan bakteri 

(Andreozzi dkk, 2000; Atlas dkk, 1992). 

Minyak dan lemak merupakan 

komponen utama bahan makanan yang 

juga banyak di dapat di dalam air limbah. 

Kandungan zat minyak dan lemak dapat 

ditentukan melalui contoh air limbah 

dengan heksana. Minyak dan lemak 

membentuk ester dan alkohol. Lemak 

tergolong pada bahan organik yang tetap 

dan tidak mudah untuk diuraikan oleh 

bakteri. Terbentuknya emulsi air dalam 

minyak akan membuat lapisan yang 

menutupi permukaan air dan dapat 

merugikan, karena penetrasi sinar 

matahari ke dalam air berkurang serta 

lapisan minyak menghambat pengambilan 

oksigen dari udara menurun (Sugiharto, 

1987). Minyak mengandung senyawa 

volatil yang mudah menguap dan 

mengandung  sisa minyak yang tidak 

dapat menguap. Karena minyak tidak 

dapat larut dalam air, maka sisa minyak 

akan tetap mengapung di air, kecuali jika 

minyak tersebut terdampar ke pantai atau 

tanah disekeliling sungai. Minyak yang 

menutupi permukaan air akan 

menghalangi penetrasi sinar matahari ke 

dalam air. Selain itu, lapisan minyak juga 

dapat mengurangi konsentrasi oksigen 
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terlarut dalam air karena fiksasi oksigen 

bebas menjadi terhambat. Akibatnya, 

terjadi ketidakseimbangan rantai makanan 

di dalam air (Nugroho, 2006). 

Karena berat jenisnya lebih kecil 

dari air maka minyak tersebut berbentuk 

lapisan tipis di permukaan air dan 

menutup permukaan yang mengakibatkan 

terbatasnya oksigen masuk dalam air. 

Pada sebagian lain minyak ini membentuk 

lumpur dan mengendap yang sulit 

diuraikan (Ginting, 2007). 

Berdasarkan Kepmen LH No. 112 

tahun 2003, yang dimaksud dengan air 

limbah domestik adalah air limbah yang 

berasal dari usaha dan atau kegiatan 

permukiman (real estate), rumah makan 

(restauran), perkantoran, perniagaan, 

apartemen dan asrama. Sedangkan, yang 

dimaksud dengan baku mutu air limbah 

domestik adalah ukuran batas atau kadar 

unsur pencemar dan atau jumlah unsur 

pencemar yang ditenggang keberadaannya 

dalam air limbah domestik yang akan 

dibuang atau dilepas ke air permukaan. 

Baku mutu air limbah domestik dalam 

keputusan ini berlaku bagi rumah makan 

(restauran) yang luas bangunannya lebih 

dari 1000 meter persegi. Dalam peraturan 

ini juga disebutkan bahwa pengolahan air 

limbah domestik terpadu adalah sistem 

pengolahan air limbah yang dilakukan 

secara bersama- sama (kolektif) sebelum 

dibuang ke air permukaan. 

Baku mutu yang mengatur batasan 

maksimal konsentrasi minyak dan lemak 

yang diperbolehkan untuk air limbah 

salah satunya ditetapkan dalam Perda 

Provinsi Jawa Tengah no. 5 tahun 2012. 

Kisaran konsentrasi yang disyaratkan 

adalah 2-25 mg/L. 

 

II. METODOLOGI 

2.1. Alat 

Alat yang digunakan adalah Botol 

Gelas 500 mL, Corong Pisah 1000 mL, 

Gelas Beaker 50 mL, Kertas Saring 2.5 

µm, Tabung Penampung, Erlenmeyer 250 

mL, Corong Gelas, Seperangkat alat 

destilasi, Waterbath,  Oven, Desikator, 

Neraca Analitik, Seperangkat alat 

Sentrifus, Penjapit besi, Nampan, Cawan 

porselin. 

2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah 

H2SO4 2N, Aquades, n-heksana 

kemurnian minimal 85 %, Na2SO4, 

Larutan Sampel. 

2.3. Cara Kerja 

Disiapkan erlenmeyer kosong dan 

kemudian dioven pada 100˚C selama 1 

jam. Kemudian didinginkan didalam 
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desikator salama 30 menit dan ditimbang  

sebagai berat awal. Diambil 500 mL 

larutan sampel yang telah diasamkan 

hingga pH 2 dengan asam sulfat 2 N. 

Dimasukkan kedalam corong pisah 1000 

mL dan ditambah dengan 30 mL              

n-heksanaa kemudian digojog selama 

kurang lebih 2 menit. Didiamkan sesaat 

dan terbentuk 2 lapisan, yaitu fasa air dan 

fasa n-heksana. Fase air dan n-heksana 

dipisahkan. Ekstraksi dilakukan sebanyak 

3 kali pengulangan dengan cara yang 

sama. Fase n-heksanaa disaring dengan 

kertas saring 2,5 µm dan sodium sulfat 

yang telah dipanaskan sebelumnya. Hasil 

penyaringan ditampung dalam erlenmeyer 

250 mL yang telah diketahui berat 

awalnya, kemudian didestilasi dalam 

waterbath dengan suhu sekitar 80˚C 

selama 2 samapi 3 jam. Setelah proses 

destilasi selesai kemudian erlenmeyer 

dioven dengan suhu 70˚C selama 45 

menit, dimasukan kedalam desikator 

selama 30 menit kemudian ditimbang. 

Dilakukan hingga didapatkan berat tetap. 

 

III. HASIL DAN DISKUSI 

 

Kadar minyak dan lemak total 

dihitung dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut : 

 

kadar (mg/L) = ( berat akhir – berat awal ) x 1000 

  volume sample 

 
Hasil dari analisis yang telah 

dilakukan disajikan dalam tabel berikut 

ini : 

Tabel 1. Hasil analisis Minyak dan 

Lemak total 

 

Dari analisis dan perhitungan yang 

telah dilakukan, didapatkan data seperti 

yang tertera pada tabel. Untuk kode 

sampel 38, kadar minyak dan lemak yang 

terkandung dalam sampel limbah sebesar 

1,6 ppm. Untuk kode sampel 40, kadar 

minyak dan lemak yang terkandung dalam 

sampel limbah sebesar 1,4 ppm. Untuk 

kode sampel 210, kadar minyak dan 

lemak yang terkandung dalam sampel 

limbah sebesar 5 ppm. Untuk kode sampel 

231, kadar dan minyak lemak yang 

Kode 
Sempel 

Volume 

Sampel 
(mL) 

Berat 

Awal 

(mg) 

Berat 

Akhir 

(mg) 

Hasil 

(mg/L) 

Baku 

Mutu 

(mg/L) 

38 500 113303,4 113304,2 1,6 5 

40 500 104420,9 104421,6 1,4 5 

210 500 106379,1 106381,6 5 5 

231 500 128584,1 128585,2 2,2 5 

345 500 104695,6 104698,0 4,8 5 

353 500 124030,6 124031,3 1,4 5 

358 500 123132,9 123135,0 4,2 5 

360 500 121472,3 121472,6 0,6 5 

413 500 107184,6 107185,1 1,0 5 

414 500 108179,6 108180,9 2,6 5 
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terkandung dalam sampel limbah sebesar 

2,2 ppm. Untuk kode sampel 345, kadar 

minyak dan lemak yang terkandung dalam 

sampel limbah sebesar 4,8 ppm. Untuk 

kode sampel 353, kadar minyak dan 

lemak yang terkandung dalam sampel 

limbah sebesar 1,4 ppm. Untuk kode 

sampel 358, kadar minyak dan lemak 

yang terkandung dalam sampel limbah 

sebesar 4,2 ppm. Untuk kode sampel 360, 

kadar minyak dan lemak yang terkandung 

dalam sampel limbah sebesar 0,6 ppm. 

Untuk kode sampel 413, kadar minyak 

dan lemak yang terkandung dalam sampel 

limbah sebesar 1,0 ppm. Dan untuk kode 

sampel 414, kadar minyak dan lemak 

yang terkandung dalam sampel limbah 

sebesar 2,6 ppm. Dapat dilihat dari data 

yang ada bahwa kadar minyak dan lemak 

dari sepuluh sampel limbah hotel yang 

telah dilakukan analisis, menunjukan 

bahwa kadar minyak lemaknya memenuhi 

aturan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta 

nomor 7 tahun 2016 tentang baku mutu 

air limbah untuk kegiatan jasa pariwisata.  

 

IV. KESIMPULAN 

 

Dari analisis dan perhitungan yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, 

pengolahan limbah domestik di sepuluh 

hotel di Yogyakarta sudah baik, terbukti 

dari kadar minyak dan lemak yang 

terkandung didalam limbah ≥ 5 ppm, 

sesuai dengan Perda DIY. 
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